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KORT NIEUWS:

Geen blauwalg
meer in de Poel

Fiets snel retour

Aalsmeer - Op vrijdag 18 augustus is even voor half zes in
de middag binnen vijf minuten een fiets gestolen vanuit
de Dorpsstraat. Sinds maandag 21 augustus is het rijwiel
weer bij de rechtmatige eigenaar. De fiets was achter gelaten in de Spoorlaan. De fiets is
ingeladen door agenten en na
herkenning overgedragen aan
de eigenaar.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL

Geen krant?

0251-674433

zaterdag 16 en zondag 17 september 2017
25 locaties - openingstijden: 12-17 uur
kunstrouteaalsmeer.nl

Iedere woensdag huis-aan-huis en bezoek op aanvraag

Brandweerman Theo de Kruijf op
pad voor ‘Samen Brandveilig’
Aalsmeer - De actie ‘Brandveilig
Leven’ draait al zo’n drie jaar in Amsterdam en met succes. Aan de uitspraak van burgemeester Van der
Laan “in ieder huis een rookmelder”
wordt gestaag gehoor aangegeven.
Met veel plezier gaat brandweerman
Theo de Kruijf (59) uit Aalsmeer één
dag in de week op pad in de hoofdstad met zijn tas vol persoonlijke
brandveilige tips en adviezen, een
kleurboek voor de kinderen en natuurlijk het apparaat waar het allemaal omdraait: de rookmelder. De
benodigdheden om de rookmelder
te bevestigen aan het plafond maken ook onderdeel uit van de inhoud. Geen schroeven, maar lijm is
he ‘geheim’ van Theo bij de installatie.
35 Jaar in brandweervak
Afgelopen 1 juli zat hij 35 jaar in het
brandweervak. Hij vindt het welletjes. “Ik ben gestopt met de uitrukken. Het is mooi geweest. Ik heb
zoveel gezien en meegemaakt. Ik
heb het wel altijd met plezier en inzet gedaan.” Naast bij het vrijwillige
korps in Aalsmeer is hij bijna dertig jaar beroeps geweest in Amstelveen, waarvan 18 jaar als duiker. “In maart 2014 ben ik in Amstelveen gestopt en nu doe ik het in
Aalsmeer ook wat rustiger aan.” Dit
wil niet zeggen dat Theo het ‘brandweervak’ niet meer uitoefend, hij
heeft er min of meer een andere
draai aangegeven.
Persoonlijk advies
Best trots is hij er op dat hij het voor

elkaar gekregen heeft om de actie
‘Brandveilig Leven’ ook in Aalsmeer
te mogen gaan uitvoeren. Vanaf woensdag 6 september gaat hij
één dag per week huis-aan-huis
om persoonlijk advies te geven. Het
advies is gratis en er is vooral gericht op brandveiligheid. “Een rookmelder kan heel veel schade voorkomen”, legt Theo de Kruijf uit. “Je
moet hem natuurlijk niet in de keuken hangen, want dan blijft ie piepen, maar in de gang of de hal en
eventueel nog een op de overloop of
de zolder. Ook heel belangrijk is het
om een vluchtplan te maken. Reken
maar dat het ’s nachts donker is als
er wat gebeurt en in paniek vergeet
je de makkelijkste dingen. Geloof
mij maar, ik heb het zo vaak meegemaakt.”
Kortsluiting en vlam in de pan
In het lijstje met persoonlijke adviezen wordt onder andere aangeraden de rookmelder maandelijks te
testen en een koolmonoxidemeter
op te hangen. Koolmonoxide is een
echte sluipmoordenaar, een zeer
gevaarlijk en reukloos gas.
Het advies in de keuken is om onder
andere voldoende afstand te houden tussen het kooktoestel en theedoeken en pannenlappen en wat de
woonkamer betreft is het een stuk
brandveiliger om de televisie niet
op stand-by te laten staan en niet
teveel stekkers in een stekkerdoos
te doen, waardoor kortsluiting zou
kunnen ontstaan. Eén van de belangrijkste oorzaken van brand trouwens, net als vlam in de pan, klus-

Afspraak maken
Een gratis bezoek van adviseur Theo
de Kruijf is toch een heel veilig idee.
Samen met de bewoners bekijkt hij
de woning op brandveiligheid en als
er nog geen rookmelder is, wordt
gratis een rookmelder op de juiste
plek opgehangen. Theo, die zelf in
de Spoorlaan woont, begint met zijn
huisbezoeken in zijn ‘eigen’ straat,
maar wie graag een gratis bezoek
wil, kan een afspraak maken via
email: samenbrandveilig@brandweeraa.nl. Wie geen mogelijkheid
heeft om te mailen kan bellen naar
020-5556000. Brandweerman Theo
hoopt op veel belangstelling, maar
zegt gelijk: “Ik ga alleen op woensdag op pad in Aalsmeer, hoor.”
Hij heeft tot slot nog een tip voor
inwoners die voornemens zijn een
brandblusser aan te schaffen:
“Koop geen poederplusser, maar
een schuimblusser, deze is effectiever en levert minder nevenschade op.
Theo de Kruijf verschijnt aan de
deuren in brandweerkostuum en
met rode tas. Uiteraard kan hij
zich legitimeren. Hij is de enige in
Aalsmeer die op pad gaat voor dit
project. Dit om te voorkomen dat er
misbruik van dit initiatief genomen
gaat worden.
Door Jacqueline Kristelijn

Stoppen slaan door na
blikseminslag in boom

Winkeldief
betrapt
Aalsmeer - Op dinsdag 15 augustus is rond half vier in de middag
een winkeldief op heterdaad betrapt
in een bedrijf op het Praamplein. De
36-jarige man zonder vaste woonof verblijfplaats dacht de winkel ongemerkt te kunnen verlaten met allerlei artikelen onder zijn kleding.
De man had voor zo’n 80 euro geshopt. De dief is door het personeel
overgedragen aan agenten, die hem
meegenomen hebben voor verhoor.
De 36-jarige heeft bekend en verklaarde de goederen gestolen te
hebben omdat hij anders niet genoeg geld had om terug te gaan
naar Polen. Hij heeft een boete gekregen en een dagvaarding.

klap en de bliksem sloeg in een dikke boom die voor ons huis staat.
Het was een oorverdovend geluid, het leek wel een explosie. We
sprongen van schrik van de bank.
Best heftig. Zes vogels, die in de
boom zaten, hebben de inslag met
de dood moeten bekopen.
De stoppen in ons huis zijn doorgeslagen. De boom is van boven
tot onder open gespleten. De stukken hout van de boom lagen in onze voortuin. Het was echt een keiharde knal toen de bliksem insloeg,
het leek wel een bom. Gelukkig is
het bij deze schade gebleven en zijn
er geen ongelukken gebeurd.”
De blikseminslag had een behoor-
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BEZORGER/STERS

Aalsmeer:

Legmeerdijk van VBA tot Ranzijn
(70 kranten)

Rijsenhout: Aalsmeerderweg vanaf nr. 797 (oneven)
en vanaf nr. 882 (even) tot Burgerveen
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Fotowedstrijd tuinen en dieren

sen in huis en roken in bed. In de
regio Amsterdam-Amstelland zijn
jaarlijks zo’n 500 woningbranden
en vallen er ruim 600 slachtoffers,
waarvan vijf tot zeven met dodelijke afloop.

Zes vogels dood

Aalsmeer - Het was behoorlijk
slecht weer vrijdagavond 18 augustus en in de nacht heeft het flink geregend. Rond half elf kregen bewoners van de Zwarteweg de schrik
van hun leven. Bewoonster Ria
Scheewe vertelt: “Het begon ineens
te waaien en te regenen. Er kwam
onweer bij. Toen ineens een harde

GEVRAAGD

Aalsmeer - Vanaf heden mag
er weer gezwommen worden
in de Westeinderplassen bij
de zwemsteiger aan de Herenweg. Dat betekent dat er
geen blauwalg meer in het water zit. Het waarschuwingsbord wordt verwijderd. Voor de
Westeinderplassen ter hoogte
van Vrouwentroost geldt sinds
woensdag 16 augustus ook
geen waarschuwing meer. Het
waarschuwingsbord is bij de
locatie weggehaald. Als voor
een zwemplek een waarschuwing geldt, wil dat zeggen dat
zwemmen op die plek slecht
kan zijn voor de gezondheid.
Er mag wel gezwommen worden, maar ieder moet zelf beoordelen of er een risico is voor
de gezondheid. Blauwalg kan
huidirritatie en maag- of darmklachten veroorzaken. Actuele informatie over de kwaliteit
en veiligheid van zwemlocaties in Nederland is te vinden
op www.zwemwater.nl en via
de zwemwatertelefoon: 08009986734.

Zwanenjong vroeg wakker
Aalsmeer - De redactie heeft
weer heel veel inzendingen
mogen ontvangen voor de fotowedstrijd ‘tuin en dier’. Ook deze week viel het niet mee om
een keuze te maken. Zoveel
grappige, lieve en mooie foto’s! Een hond die eigenwijs in
de camera kijkt, katten die zich
prima vermaken in de tuin, een
fluitende papagaai en prenten
van bloeiende tuinen om jaloers om te worden. Met de fotowedstrijd zijn cadeaubonnen
te winnen van tuincentrum Het
Oosten aan de Aalsmeerderweg. Liefst drie inzenders mag
de Nieuwe Meerbode trakteren. Het wordt nog lastig... Deze
week op de voorpagina zwanen
(zo lief) en het acrobatische kitten, een echte durfal!
Zwanenpaar
“In juni broedde er een zwa-

nenpaar nabij Calslager Bancken in Kudelstaart. Nadat de
jongen uit het ei waren gekropen wilde ik deze op de foto zetten. Vanwege het tegenlicht was het geen optie dit ‘s
avonds te doen, vandaar dat ik
het ‘s morgens probeerde.
Om 07.00 stak dit jong juist zijn
kopje boven het donzen dekbed, de wijd uitgespreide vleugels van de ouder laten zien dat
het voor de broertjes en zusjes
nog te vroeg was!”
Johan Visser
Op onderzoek
“De buren hebben een kitten die graag op onderzoek uit
gaat. Ook onze tuin is een hele
uitdaging voor haar. Hier voert
ze dan ook haar acrobatische
toeren uit.”
Peter Buren

De boom aan de Zwarteweg na de
blikseminslag. Foto: Ria Scheewe
lijke impact. Niet alleen de Zwarteweg, maar ook diverse huizen rondom zaten zonder stroom.

Dode man in Westeinder
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 18 augustus is op de Westeinderplassen ter hoogte van het Surfeiland
een stoffelijk overschot gevonden.
Na de melding zijn de politie en de
brandweer met velen ter plaatse gegaan. Ook zijn duikers van de kazerne Amstelveen ingezet.
De brandweer en de duikers hebben het lichaam van de overleden persoon uit het water gehaald

en overgedragen aan de politie. De
omgeving werd direct afgezet en er
is een grootschalig onderzoek gestart. De dode persoon is niet door
een misdrijf om het leven gekomen, zo blijkt uit het gehouden onderzoek. Een 64-jarige inwoner van
Kudelstaart blijkt ervoor gekozen te
hebben om niet verder meer te willen leven.
Foto: Yvonne van Doorn
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Oratorium ‘Jozef’ door
jarig koor Cum Laude

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan
van de Helende Meesters 8 Amstelveen,
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek
Amsterdam, tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het
antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische,
juridische en emotionele ondersteuning
aan slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt
bij ons terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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Overstromingen en aardverschuivingen

Extra hulp voor Nepal van
Nepal benefiet Aalsmeer
Aalsmeer - Door de extreme regen
in Nepal wordt dit mooie land, na de
aardbevingen in 2015, alweer geteisterd door een ramp. Er hebben
overstromingen en aardverschuivingen plaatsgevonden, waardoor veel
mensen wederom hun huis en/of
huisraad kwijt zijn. Vooral de armste mensen zijn hierdoor getroffen.
Dhruba Giri van Sapana Village Social Impact (www.svsi.org) krijgt
veel verzoeken om hulp van getroffen mensen in zijn streek (Chitwan,
Sauraha). Zijn organisatie zet zich,
samen met andere lokale organisaties, met man en macht in om het
vuil en de rommel die de overstroming met zich meebrengt op te ruimen om allereerst infectiegevaar
te voorkomen. Ook zijn eigen hotel
heeft schade geleden en is gelukkig
nu al bijna weer schoon. De regen is
inmiddels gestopt.
Om eerste noodhulp te verlenen
aan de omliggende dorpen van Sapana village lodge (denk aan voedsel, kleding, etc.) heeft Nepal Benefiet Aalsmeer (na overleg met OSA)
besloten om het extra geld dat was
binnengekomen na de benefietavond in juni (in The Beach) dat ge-

reserveerd was voor het waterproject in Tilu’s dorp aan de noodhulp
te besteden. Er is hiervoor 1.000 euro beschikbaar.
Het waterproject waarvoor de benefietavond van 2016 in The Beach gehouden was, staat nu even stil. Na
het regenseizoen wordt het onderzoek voortgezet om te bekijken wat
de beste manier is om het hele dorp
Tobang (Kaule) van schoon drinkwater te voorzien en hiervoor blijft
de 8.000 euro welke al gestort was
beschikbaar. Na een grondig onderzoek weet de stichting hoeveel geld
er totaal nodig is om dit waterproject toch goed af te kunnen ronden. Maar het zal nog wel wat tijd
gaan kosten. Uiteraard houdt Nepal
Benefiet Aalsmeer belangstellenden op de hoogte. “Wij zijn blij dat
dit extra bedrag dat naar aanleiding
van de laatste benefietconcerten
gestort was, nu aan de noodhulp
gegeven kan worden”, aldus Joke
van der Zwaan van Nepal Benefiet
Aalsmeer. “Veel dank aan alle gulle
gevers!” Ook een bijdrage storten?
Zie
www.nepalbenefietaalsmeer.
com of kijk op de facebook-pagina
van Nepal Benefiet Aalsmeer of op
Sapana Village Social Impact.

Zondag
COLOFON
27 augustus

Aalsmeer - Wilt u zich als ervaren
verkeersdeelnemer graag nog eens
laten bijspijkeren over de nieuwste
verkeersregels? Wilt u daarbij ook
nog tips krijgen voor zuiniger en milieuvriendelijker rijden? Grijp dan nu
uw kans! De gemeente Aalsmeer
biedt u in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afdeling Amstelveen-Amstelland een gratis opfriscursus rijvaardigheid aan. De
theoriecursus bestaat uit twee bijeenkomsten van 2 uur. Een deskundige verkeersinstructeur praat
u bij over alle verkeersregels die in
de loop der jaren veranderd zijn. U
kunt daarbij denken aan de turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen, enz.
Tijdens de eerste dag van de theoriecursus kunt u zich ook inschrijven voor een rijvaardigheidsrit. Deze
rit maakt u samen met een erkende rij-instructeur in uw eigen auto

en in uw eigen omgeving. De datum
wordt afgesproken in overleg met
de verkeersschool. Deelname aan
de praktijkrit is op eigen risico.
Tijdens de tweede theoriebijeenkomst wordt dieper ingegaan op de
verkeerstheorie en u kunt uw ervaringen van de praktijkrit met elkaar delen. De theoriebijeenkomst
en praktijkrit hebben een informatief karakter. Het is dus geen examen. Bij aanvang van de eerste theoriebijeenkomst ontvangt u een theorieboek.
De cursus wordt mogelijk gemaakt
door de gemeente Aalsmeer en is
voor oudere inwoners (60+) geheel
kosteloos. De eerste dag van deze
tweedaagse cursus is op dinsdag
19 september en de tweede dag is
op dinsdag 24 oktober. Beide dagen
van 10.00 tot 12.00 uur in de raadskelder van het gemeentehuis op het
Raadhuisplein.

Koffie en darten
in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - De koffieochtend en
het darten gaan weer van start in ’t
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Op vrijdagochtend 1 september is
weer de koffieochtend, die begint
om 10.00 uur en duurt tot 12 uur. Er
wordt eerst koffie of thee gedronken. Daarna wordt gekaart of een
spelletje rummycup gespeeld. Deelname kost 3 euro per persoon per
ochtend. Op dinsdagavond 5 september begint om 20.00 uur het
dartsseizoen weer in ‘t Middelpunt.
Vanaf half acht is de zaal open. Wil
je ook eens weten hoe het is om te
darten? Iedereen vanaf 16 jaar is
van harte welkom. Er wordt een bijdrage van 2,50 euro per keer gevraagd.

Verhaaldienst
Thuis bij mezelf

KERKDIENSTEN

Gratis opfrissen kennis
van verkeer voor ouderen

Amstelveen - Het is 25 jaar geleden dat het Christelijk gemengd
koor Cum Laude uit Amstelveen is
opgericht en dit heuglijke feit wordt
gevierd met een concert op 23 september in de Pauluskerk te Amstelveen. Het koor is ooit begonnen aan
de Molenweg in het gebouw van de
Eben Haezergemeente en is gestart
met een circa 45 leden onder leiding van de dirigent Wim van Dijkhuizen. Tijdens de jubileum-ontmoeting wordt het oratorium ‘Jozef’ uitgevoerd van de componist
Marco den Toom, die zelf aanwezig is en het orgel zal bespelen. Verder verleent een klein orkest medewerking, laat pianist Peter van Dongen zich horen en zal er tevens solo gezongen worden door de tenor
Martijn Dijkstra uit Aalsmeer. De algehele muzikale leiding is in handen van Wim van Dijkhuizen en de
spreekstem verzorgd dominee A.

Eten uit natuur en stokken
bewerken in het Bos
Aalsmeer - Wandel mee op zondagmiddag 3 september van 12.30
tot 15.30 uur en leer van alles over
eetbare planten in het Amsterdamse Bos. Tijdens de wandeling worden eetbare planten verzameld en
na afloop worden die klaar gemaakt
en opgegeten.
De deelnemers mogen ook limonade, gelei en chutney proeven, die
eerder zijn gemaakt. De wandeling
is onder leiding van bioloog Wies
Teepe en iedereen vanaf 12 jaar
mag deelnemen. De start is bij de
parkeerplaats van het Groot Kinderbad, ongeveer 20 minuten fietsen
vanaf De Boswinkel.

Of doe zondagmiddag 3 september mee met stokken bewerken
om 12.00, 13.30 of 15.00 uur. Stokken spreken tot de verbeelding. Je
kunt er van alles van maken. De
groep gaat in het Bos stokken zoeken en daarna bewerken. Een leuke
activiteit voor kinderen van 6 tot 12
jaar en ouders/begeleiders. Start is
bij de Boswinkel en de duur is een
uur. Aanmelden voor beide activiteiten kan bij De Boswinkel aan de
Bosbaanweg 5, telefonisch via 0205456100 of kijk op www.amsterdamsebos.nl. De Boswinkel is iedere
dinsdag tot en met zondag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

SPIE-radio en ‘Door de Mangel’

Stichting Hoogvliegers te
gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Het einde van de vakantie is in zicht, of beter gezegd,
de Feestweek is in aantocht. Daarom deze zaterdag wederom een aflevering van SPIE-radio met het
laatste nieuws en roddels over de
aanstaande pramenrace. Verder
spreekt Esther Sparnaaij handlezeres Ira Nagel over haar werk, interviewt ‘Halte Zwarteweg’ Peter Bakker van Stichting Hoogvliegers, hoor
je een uur terug van de Junior Pramenrace van 17 juni in ‘Let’s Go’ op
vrijdag en hoor je maandag de aflevering met als 150ste gast Jop Kluis
terug in ‘Door de Mangel’.
‘Halte Zwarteweg’ met Stichting
Hoogvliegers wordt vanavond, donderdag 24 augustus, uitgezonden
tussen 18.00 en 19.00 uur. Peter
Bakker zal vertellen hoe de stichting
te werk gaat, donaties werft en hoe
hij het zelf beleeft om met de kinderen te vliegen. Daarna volgt ‘Echt
Esther’ met handlezeres Ira tot 20.00
uur. In ‘Let’s Go’ vrijdag 25 augustus van 18.00 tot 19.00 uur een terugblik op de Junior Pramenrace.
Kim en Laurens maakten hierover

een uitzending van wel drie uur,
een uur hiervan is terug te luisteren.
Zaterdag 26 augustus is alweer de
vierde aflevering ‘SPIE-radio’ tussen 14.00 en 15.00 uur met allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden over de 32ste Pramenrace op 9
september. De techniek wordt deze
aflevering door Radio Aalsmeerder
Mariëlle Wegman verzorgd, maar
verder ‘zoeken de heren en dames
van SPIE het zelf maar uit’. De laatste gast in de reeks herhalingen
van ‘Door de Mangel’ is wethouder en molenaar Jop Kluis. Hij was
op 12 december de 150ste gast in
de Aalsmeerse talkshow. De uitzending begint maandag 28 augustus
om 19.00 uur. Radio Aalsmeer is te
beluisteren via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl. Elke dag brengt Radio Aalsmeer informatieve en interessante programma’s. In de nacht
en doordeweeks overdag kan genoten worden van fijne non-stop muziek. Volg Radio Aalsmeer ook op
Twitter en Facebook.

Rijsenhout - Zondag 27 augustus
begint om 10.00 uur een verhaaldienst in de Ontmoetingskerk aan
de Werf. Thema is ‘Thuis bij mezelf’
en gaat over Zacheüs, de oppertollenaar die dankzij Jezus zichzelf
weer terugvond. Je kunt een preek
houden, maar je kunt hem ook zelf
aan het woord laten. Dat gebeurt in
deze dienst. Met als titel ‘Thuis bij
mezelf’ vertelt Zacheüs bij monde
van Hans Bouma zijn verhaal. Een
even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan organist André Keessen muzikaal deelneemt. Er is een
boekentafel met uitgaven van Hans
Bouma.

Cursussen Frans
en Engels
Aalsmeer - Half september starten er weer nieuwe cursussen Engels en Frans. Heeft U altijd al Frans
of Engels willen leren of wilt U uw
kennis uitbreiden? Er zijn vele mogelijkheden zowel voor beginners
als voor gevorderden. Er wordt gewerkt in kleine groepen, minimaal
drie deelnemers, maar privélessen nemen is zowel overdag als ‘s
avonds ook mogelijk. Alles lessen
worden aangeboden per 10 lessen
van 1 uur en de kosten zijn 90 euro. Na deze 10 lessen kunt U weer
10 lessen nemen voor een vervolgcursus. Voor inlichtingen en opgave kan contact opgenomen worden
met Carolyn van Es-Smith via 0297364398.

Ouderen met
dementie
Aalsmeer - Mantelzorg & Meer
biedt in samenwerking met ontmoetingsgroep Aelsmeer een gespreksgroep aan voor kinderen met een
ouder met dementie. Heeft u een
ouder met dementie en wilt u uw ervaringen delen met anderen in een
soortgelijke situatie? U bent welkom op 26 september van 19.30 tot
21.00 uur in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. Aanmelden bij Mantelzorg & Meer via 020-3335353 of
info@mantelzorgenmeer.nl.
Specifieke problemen
Het zorgen voor een ouder met dementie brengt specifieke problemen en vragen met zich mee, zoals:
“Wanneer moet u iets regelen, hoe
vraagt u een indicatie aan, hoe regelt u iets terwijl uw ouder dat niet
wil, wanneer denkt u aan opname,
hoe gaat u om met het veranderende gedrag.”

Baas. U wordt allen van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar
dit prachtige oratorium (het Bijbelse verhaal van Jozef). De toegang
is vrij, wel een collecte ten bate van
de kosten. Na afloop wordt een receptie gehouden waar u allen voor
wordt uitgenodigd. De kerk is open
vanaf 19.30 uur en het concert start
om 20.00 uur in de Pauluskerk aan
de Wolfert van Borsselenweg 116 te
Amstelveen.

Oud papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 26 augustus gaan de leden van Drumfanfare Melomanie en handboogvereniging Target weer huis aan huis oud
papier ophalen. De lopers hopen
dat alle inwoners het papier in tilbare dozen aan de rand van de weg
plaatsen. De opbrengst van het oud
papier komt ten goede aan beide
verenigingen. Daarna is de eerstvolgende ophaalronde zaterdag 30
september.

Collectie Stichting
van het Kind
Aalsmeer - Van 28 augustus tot en
met 2 september houdt Stichting
van het Kind collecte in de gemeente Aalsmeer. Stichting van het Kind
zet zich in voor 51.000 kinderen in
Nederland die niet meer thuis kunnen wonen. Stichting van het Kind
helpt deze kinderen met projecten die bijdragen aan hun zelfredzaamheid en ontwikkeling. Tijdens
de collecteweek gaan collectanten geld inzamelen voor kinderen
die wonen in een Jeugdzorginstelling. Kijk voor meer informatie op
www.stichtingvanhetkind.nl.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt.
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of
melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
CMYK / .eps

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Wiktorska
Wiktorski
Wiktorska

L.
M.
D.

03-08-2011 16-08-2017
14-07-1982 16-08-2017
10-08-1984 16-08-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur

Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Budike
Wulfowski

R.M.
J.P.

28-06-1964 17-08-2017
07-02-1967 17-08-2017

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel.
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie van
het besluit mee.
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BOUW BIJ DE ZUIDERKERK
Op dinsdag 18 juli 2017 organiseerde de gemeente samen met
Ontwikkelaar Tupla een inloopbijeenkomst over de bouw bij
de Zuiderkerk en de invulling van de kerk zelf. Tijdens deze
avond werden de omwonenden geïnformeerd over de laatste
stand van zaken en de gedane aanpassingen als gevolg van
de inspraakreacties over de bouwmassa, de bouwhoogte en
het parkeren. Ook kregen de omwonenden informatie over de
aanpassingen in het zorgconcept.
Dinsdag 25 juli heeft het college van B&W de aanpassingen
op de in 2014 vastgestelde Nota van Uitgangspunten voor
inspraak vrijgegeven.
Inspraak en advies
Van vrijdag 4 augustus t/m donderdag 28 september 2017
kunnen omwonenden een reactie geven op de wijzigingen. Het
College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen
van belangstellenden. Op basis van deze reacties wordt een
nota van beantwoording inspraakreacties vastgesteld door
college.
De inspraakreacties kunnen tot 28 september per post gestuurd worden aan de gemeente Aalsmeer (afdeling Stedelijke
Ontwikkeling), postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v. Nota van
Uitgangspunten project Zuiderkerk. Een email sturen kan ook:
info@aalsmeer.nl onder vermelding van Nota van Uitgangspunten project Zuiderkerk.
Na de terinzagelegging worden de reacties verwerkt en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Dan neemt het college
een besluit over eventuele wijzigingsvoorstellen en wordt de
definitieve Nota van Uitgangspunten 2017 opgesteld.
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl/zuiderkerk
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- P.F. von Sieboldlaan 31, 1431 KG (Z-2017/040634), het
oprichten van een veranda aan de garage aan de achterzijde van het perceel
- Thailandlaan 6, 1432 DJ (Z-2017/040656), het plaatsen
van wilgenschermen t.b.v. afscheiding industrieterrein
richting de omwonenden
- Anne Frankstraat 21, 1433 PJ (Z-2017/040661), het plaatsen van een dakkapel op het rechterzijdakvlak
- Oosteinderweg 327, 1432 AX (Z-2017/040794), het tijdelijk plaatsen van een woonunit
- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2017/040718), het afwijken van het bestemmingsplan om ondergeschikte horeca om te zetten in horecabestemming
- Machineweg 17 A, 1432 EK (Z-2017/040900), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van bestemming bedrijf naar woonbestemming
- Kudelstaartseweg 145, 1433 GC (Z-2017/041307), het vervangen van een dierenverblijf op de dijk naast het woonhuis
- Hornweg 62, 1432 GN (Z-2017/041284), het plaatsen van
een dakopbouw in achtergevelvlak van het woonhuis
- Poldermeesterplein 19, 1432 JZ (Z-2017/041274), het
plaatsen van een observatie-unit (UFO) t.b.v. tijdelijke
bewaking van een geldautomaat
- Touwslagerlaan 28, 1431 DE (Z-2017/041812), het maken
van een doorbraak tussen de woonkamer en de garage in
de woning
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Aalsmeerderweg 418, 1432 EG (Z-2017/028569), het oprichten van een woonhuis. Verzonden: 10-08-2017
- Zijdstraat 26 B, 1431 ED (Z-2017/025088), het plaatsen
van gevelreclame. Verzonden: 15-08-2017
- Korfstraat 136, 1433 DD (Z-2017/035661), het plaatsen
van een schuur annex tuinhuis. Verzonden: 21-08-2017
- Praamplein 4, 1431 CV (Z-2017/036291), het vervangen
van gevelreclame door elementen in de nieuwe huisstijl.
Verzonden: 21-08-2017
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Legmeerdijk 322, 1431 GC (Z-2017/032954), activiteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Jaap Holwerda
Burgum BV

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Beethovenlaan 14, 1431 WX (Z-2017/034195), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. De
beslistermijn is met zes weken verlengd.
- Machineweg, sectie B 9577 (kavel 7), 1432 GS (Z2017/031920), het plaatsen van een tijdelijke woonunit.
De beslistermijn is met zes weken verlengd.
Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Rietwijkeroordweg 59, 1432 JG (Z-2017/035922), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van
weiland en- /of verhard terrein als parkeerplaats waar
festivalbezoekers betaald parkeren van 2 augustus t/m
7 augustus 2017. Toelichting: project is vergunningsvrij.
Verzonden: 10-08-2017
- Rietwijkeroordweg 59, 66 en 40, 1432 JG (Z-2017/035935),
het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik
van weiland en- of verhard terrein als parkeerplaats waar
festivalbezoekers betaald parkeren van 14 juli t/m 16 juli
2017. Toelichting: project aanvraag is vergunningsvrij.
Verzonden: 10-08-2017
- Oosteinderweg 72, 1432 AM (Z-2017/028365), het legaliseren van het inrichten van een bedrijfspand voor kamerverhuur voor arbeidsmigranten. Verzonden: 10-08-2017
- Legmeerdijk 322, 1431 GC (Z-2017/032842), het oprichten van een tankstation met wasboxen en een reclamezuil.
Verzonden: 21-08-2017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Dreef 1, 1431 WC (Z-2017/033290), het maken van een
depotinrichting
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Legmeerdijk 313 (Z-2017/041209), Plantenbeurs van 8
t/m 10 november 2017, ontvangen 16 augustus 2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Apollostraat 9 t/m 24, 1431WR (Z-2017/041064), Straatfeest op 10 september 2017, melding akkoord 15 augustus
2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 25-08-17 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. Machineweg 200,
bouwkavel 5, (Z-2017/010902), het oprichten
van een woonhuis.
t/m 31-08-17 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan “Royal Terra Nova”
t/m 14-09-17 Het voorontwerp bestemmingsplan “Herziening GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en
7, hotel De Zwerm”met de daarop betrekking
hebbende stukken.
t/m 22-09-17 Aanwijzingsbesluiten B&W (met bijbehorende
stukken) behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening.
t/m 22-09-17 Aanwijzingsbesluiten burgemeester (met bijbehorende stukken) behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening.
t/m 29-09-17 De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. aanvraag brandveilig gebruik ten behoeve van het Blue Mansion Hotel, Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z2017/025047)
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Dippers onttroond als
peurkampioen
Aalsmeer - De Dippers organiseerden ook dit jaar weer de Algemene
Aalsmeerse Peurkampioenschappen. Kortweg AAP. Niet alleen om
de palingstand in de Aalsmeerse
wateren te onderzoeken, maar ook
om een aantal jonge, aanstormende
peurtalenten de kans te geven zich
te bewijzen.
Dit keer verschenen afgelopen vrijdag 18 augustus zeven vaartuigen
met onderzoekers ten tonele, in totaal 28 man. In het kader van de titel: Aalsmeer’s Peurkampioen 2017
was de sfeer direct vanaf het begin
lichtelijk gespannen. Die spanning
zat deze keer letterlijk in de lucht.
Op de eerste (gezamenlijke) stek
aangekomen werd er deze keer niet
over koetjes en kalfjes uit de peurgeschiedenis geleuterd, het ging allemaal over de dreigende buien met
onweersdreiging. Nog geen 5 minuten aan de peur en daar ging het los.
Er waren peurders die stug doorpeurden onder het motto: als je één
keer door bent, ben je door. Andere
peurders verscholen zich onder een
groot zeil waaronder dan één peurstokje ritmisch op en neer ging. Een
film waard! Toen volgde nog dé donderslag, die hemelsbreed 500 meter
van de peurlocatie insloeg. De peurders maakten allen een diepe buiging en telden hun zegeningen.
Peur-relations man Henk van L. had
wel toestemming van zijn vrouw,
maar was deze keer zo aan de dunne dat hij te slap was om zijn stokje
te bewegen. Ook Cor T., die normaal
heel wat aan de balg trekt, moest
zich wegens duizeligheid afmelden.
Waarschijnlijk hadden zij de weersvoorspelling wél gelezen!
Vanaf 21.30 gingen de teams hun
eigen onderzoeksplekken zoeken.
De afspraak werd gemaakt: Om
24.00 uur exact zouden de gevangen palingen met elkaar vergeleken worden om zodoende de kampioen 2017 te kunnen aanwijzen. De
avond verliep verder rustig, het was
frisjes. Er stond veel wind, maar de
sterren flonkerden. Op enkele favo-

riete plekken probeerden de Dippers hun score van de nul af te krijgen. Na twee uur begon zelfs voorzitter Hans van de M. de moed te
verliezen. Zowel penningmeester
Peter P. als secretaris HWS hadden een stootje, maar helaas… Het
werd een voor de Dippers teleurstellende avond.
Er bleek echter toch nog aal gevangen te zijn. De titel: Aalsmeers
peurkampioen 2017 werd opgestreken door Pieter B. met een aal van
90 centimeter en zo dik als een onderbeen. Hij mag nu een jaar lang
deze eretitel dragen: Hulde! Weliswaar buiten de tijd kwam ook team
van Tol zich nog melden. Aan boord:
Eén paling in de teil. Maar volgens
de verhalen ook één onder de vlonder. Dit werd niet echt geloofd. De
onvervaarde teamcaptain sloopte
als de wiedeweerga de bodem uit
zijn praam en liet zien dat er geen
sprookjes werden verteld.
De Dippers streken de hand over
het hart, dus teamkampioen 2017
(eervolle vermelding) is geworden:
Team van Tol. Ook hiervoor: Hulde! Driewerf, hulde! De Dippers likken hun wonden, maar komen terug. Volgend jaar! Natuurlijk zijn de
vier gevangen alen weer teruggezet, Theo!

Muziek/film
Zondag 27 augustus:
* The Rolling Stones Undercover in
The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer vanaf 16u.
Woensdag 30 augustus:
* Film ‘Hollandse natuur in de delta’
voor ouderen in grote zaal Zorgcentrum Aelsmeer vanaf 15u.
Vrijdag 1 september:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in
N201, Zwarteweg, 20 tot 00u.
Zondag 3 september:
* Guy Verlinde & The Houserockers
in The Shack, Oude Meer v/a 16u.

Vanaf vrijdag 1 september

Bandbrouwerij gaat weer
van start, nu wekelijks!
Aalsmeer - Na een korte zomerstop gaat N201 weer open op vrijdag 1 september met de Bandbrouwerij. Het is inmiddels tot in de verre omtrek bekend bij zowel beginnende als gevorderde muzikanten en gaat alweer zijn derde seizoen in. Jammen, spelen, luisteren
en nieuwe dingen creëren op muzikaal gebied samen met alle andere aanwezige muzikanten in ongedwongen sfeer en met ondersteuning van bandcoaches en andere
ervaren muzikanten; er is plek voor
iedereen; het maakt niet uit hoeveel
ervaring je hebt en welke muziek je
graag wilt maken, alles kan en alles mag!
Iedere vrijdag
Vanwege het grote succes doet
N201 er dit najaar nog een schepje
bovenop: Voortaan is de Bandbrouwerij wekelijks (voorheen om de
week) op vrijdagavond van 20.00 tot
00.00 uur. Er is bovendien een hele nieuwe oefenruimte beschikbaar,
dus zodoende is er plek voor nog
meer muzikanten om mee te doen!
Er kan geoefend worden in beide oefenruimtes op de eerste etage, de zaal én de geheel nieuwe oefenruimte achter het podium. Dit is
een mooie, ruime oefenruimte met

alles er in: gitaar- en basversterker, drumstel, piano, zanginstallatie
en ook nog een professionele Pioneer nexus dj-set. Deze oefenruimte
is vanaf september zeven dagen per
week te huur voor bands, muzikanten en dj’s. Voor velen is de Bandbrouwerij inmiddels een bekend fenomeen. Ben je muzikant, nog nooit
geweest en wil je eerst even de kat
uit de boom kijken? Dat kan ook, de
bar is geopend voor iedereen dus
kom gerust eerst even kijken of het
je leuk lijkt, alle andere publiek is
ook welkom.
Optredens bands
Dit najaar wordt de Bandbrouwerij
ook op een andere manier aantrekkelijker gemaakt voor publiek omdat
er regelmatig leuke bands uit de regio zullen optreden in de loop van
de avond. De bandbrouwerij gaat
dan gewoon door in de oefenruimtes, maar het podium wordt regelmatig vrij gemaakt voor bands uit
de regio om te spelen. Bands kunnen zich hiervoor aanmelden en informatie krijgen door even te mailen
naar info@n201.nl
Meer over de Bandbrouwerij, foto’s,
live-optredens en andere leuke dingen zijn te vinden op de Facebookpagina van de Bandbrouwerij

Graffiti, workshops en muziek

‘Masters of Graffiti Art’
zondag bij Sous-Terre
Aalsmeer - Aanstaande zondag
27 augustus introduceert Sous-Terre Aalsmeer ‘Masters of Graffiti Art’.
Het wordt een happening waaraan
bekende internationale en nationale graffiti kunstenaars mee doen.
Een mooie gelegenheid om kennis
te maken met de wereld van graffiti
en streetart. Mede-Organisator van
deze laatste zondag van augustus is
Sander Bosman (Lak aan Alles). Hij
is al heel jong begonnen met graffiti, reisde naar New York, Berlijn
en vele andere plaatsen, ontmoette daar een wereld waarin hij zich
thuis voelde. Er is deze middag muziek (die binnen de wet van de toelaatbare decibellen valt), er worden
workshops en demonstraties gegeven. Kortom, het wordt een on-Nederlands feest waar leergierigen van
alle leeftijden zich kunnen laven en
uitleven. De artiesten die met de
verfspuit(en) aan de gang gaan zijn
niet de minste: Bates uit Denemarken, Donovan Spaanstra, Romeo en
Mega, Azhq, Dee Inca, Herz en DionV. Hij is met zijn live-painting art
een bijzondere en toegevoegde artiest die vaak en graag in Aalsmeer
gezien wordt. Muziek is er de hele
dag met onder andere DJ Magnolia, DJ Serch en er worden DJ workshops gegeven, voor iedereen die

wil leren hoe dat nu eigenlijk gaat,
door Jeffrey Hilaro en DJ Akiro. Op
deze dag zijn ook enkele artiesten
van het Kunstkast Aalsmeer-project
aanwezig en wordt een zeer speciale kunstkast beschilderd door Dave Moespot.
In de galerie is het mogelijk een
tentoonstelling met het werk van de
Graffiti artiesten te bekijken.
Programma
Het evenement wordt om 12.00
uur geopend door de deelnemende artiesten: Bates, Serch, Donovan
Spaanstra, Romeo en Mega, Azhq,
Dee Inca, Herz en DionV.
13.00 tot 14.00 uur: DJ Magnolia
(soul en funk).
13.15 tot 15.00 uur: graffiti workshop Sander Bosman.
14.00 tot 15.00 uur: performance en
workshop DionV. met zelfgekozen
muziek.
15.15 tot 16.00 uur: workshop Serch.
16.00 tot 17.00 uur: DJ Serch/Magnolia. Einde programma: 17.30 uur.
De toegang is gratis voor de workshops wordt een bijdrage gevraagd.
Natuurlijk zijn er op deze zomerse
en feestelijke leerzame middag ook
hapjes en drankjes te koop. Galerie
SousTerre is gevestigd tegenover de
watertoren.

Veiling op Historische Tuin
Aalsmeer - 26 Augustus is weer
de laatste zaterdag van de maand
en wordt er weer geveild op de Historische Tuin. Om 15.00 uur gaat
de klok draaien. Belangstellenden
zijn van harte welkom. Neem plaats
op de houten banken en ervaar de
spanning tijdens het veilproces.
Veilingmeester is dit keer Peter van
der Velde en samen met opsteker
Ruud Bartels bieden de twee de
waar op professionele wijze aan.
Deze maand worden naast bloe-

men, planten en fruit en ook groente uit eigen tuin geveild. Kom eens
langs om de sfeer te proeven. De
toegangsprijs is 4 euro voor volwassenen en 3.50 euro voor 65+. Museumkaarthouders en kinderen tot 12
jaar mogen gratis het tuinbouwmuseum in.
Meer informatie is te vinden op
de website www.historischetuinaalsmeer.nl. De Tuin is bereikbaar
via de ophaalbrug aan het Praamplein.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Stemapparaat

(gitaar, ukelele etc.) € 12,95
KOOPJE:

Mondharmonica
'Pioneer' € 14,95

NIEUW:

Diverse klassieke
gitaren vanaf € 69,TIP:

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Amazing Amateurs (6) in
het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Na het succes van de
vorige vijf tentoonstellingen organiseert KCA ook dit jaar een expositie van amateurs die in hun vrije
tijd schilderen, beeldhouwen of fotograferen: Amazing Amateurs. Van
31 augustus tot en met 15 oktober
vindt de zesde editie van deze expositie plaats in het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat. Dit jaar voor het
eerst dus ook tijdens de Kunstroute
op 16 en 17 september.
De deelnemende kunstenaars zijn
volledig vrij in keuze welke kunstwerken zij willen laten zien. Er is
geen thema en er is geen ballotage.
De redenen om mee te doen kunnen heel divers zijn. De één vindt
het gewoon leuk om één of twee
keer per jaar naar buiten te treden
met een hobby. Anderen nemen het
weer een stuk serieuzer en zien het
als een kans om voor het voetlicht
te treden. Zeker is dat alle amateurkunstenaars met plezier en een zekere gedrevenheid al korter of langer met de ‘kunsten’ bezig zijn. De
één schildert herinneringen of doet
dat van foto’s en de ander hakt in
steen tot het af is.
32 Deelnemers
Deelnemers dit jaar zijn: Herman

Watertoren is
zondag open!

Aalsmeer - De watertoren is de afgelopen vakantieperiode elke zondag in augustus open geweest. Ook
aanstaande 27 augustus is het mo-

Albers, Henny Bax, Mady Beekman,
Lidie Bootsman, Margreet Brakel,
Ada Bruine de Bruin, Abel van Dam,
Elza M. van Dijk-Sousa dos Santos,
Adriana van Dillewijn, Annemarie Groeneveld-Kooij, Jannie Harting-den Das, Hansje Havinga, Erika Hiemstra, Carolien Horich, Marianne de Jong-Wegbands, Hemma Kniep, Gré van Leeuwen, Maud
Lendfers, Marian van Liempt, Jan
Millenaar, Paula Schulte, N. Spaargaren, Nely Sparnaaij, J. Stokkel,
Frans Stokkel, Jan van Veen, Loes
Velders, Agnes van der Wal-Baselier, Joke Wegman-Timmer, Ingrid
Wiebe-Otto, Marjon Woelders en
Gerard Zelen.
Gouden Penseel
Ook dit jaar kunnen deelnemers
weer prijzen winnen. Het publiek
mag ook van zich laten horen en
stemmen voor het fraaiste kunstwerk. De maker van het kunstwerk met de meeste stemmen
krijgt voor één jaar de Gouden Penseel. De vakjury gaat de ingebrachte kunstwerken beoordelen op basis van vier criteria te weten; kwaliteit, kleurgebruik, techniek en originaliteit. De vakjury heeft drie prijzen
te vergeven.
gelijk de 50 meter hoge toren van
ir. Sangster te beklimmen. De watertoren aan de Westeinderplassen
is open van 13.00 tot 17.00 uur en
naar boven voor het verre uitzicht
over Aalsmeer en ruime omgeving
kost voor kinderen 1 euro en voor
volwassenen 2 euro.

Exposities
Zaterdag 26 augustus:
* Crash Museum in fort Aalsmeer
te Aalsmeerderbrug open. Zaterdag
van 11 tot 16u. Kofferbakverkoop
door Modelbouwclub.
26 en 27 augustus:
* Historische Tuin, ingang Praamplein, open. Zaterdag en zondag van
10.00 tot 16.30u. Zaterdag veiling op
de klok vanaf 15u.
Tot 3 september:
* Expositie Flower Art in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open
vrijdag 14 tot 20u. en zaterdag en
zondag 13 tot 17u.
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid
Stoffels en Tjits van der Kooij in het
gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingsuren.
Vanaf 31 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
Iedere donderdag tot en met zondag van 14 tot 17u.
Diversen
Donderdag 24 augustus:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 25 augustus:
* Themamiddag in Inloopcentrum
voor senioren in gebouw Irene, Kanaalstraat v/a 14.30u.
* Koppelkaarten in buurthuis Horn-

meer, Dreef 1 (VVA-gebouw), 20u.
Zaterdag 26 augustus:
* Dorpswandeling in teken van architectuur met Joop Kok. Start 11u.
bij VVV in Boekhuis, Zijdstraat 12.
* Tweede dag Vaneman voetbaltoernooi bij FC Aalsmeer, Beethovenlaan vanaf 19u.
Zondag 27 augustus:
* Vogelbeurs in hal De Baccara,
Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
* Internationale graffitidag bij galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg
van 12 tot 17.30u.
* Watertoren aan de Westeinder
open,13 tot 17u.
Woensdag 30 augustus:
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Vrijdag 1 september:
* Koffie-ochtend in Het Middelpunt,
Wilhelminastraat van 10 tot 12u.
Zaterdag 2 september:
* Grootse braderie in straten Centrum van 10 tot 17u.
* Jubileumviering Waterski Vereniging Aalsmeer op surfeiland, 9-17u.
* Verlichte Botenshow op Ringvaart
en Westeinder. Verzamelen 19.45u.
bij Topvoortsebos.
* Vuur en Licht aan het Water bij
de Watertoren met optredens vanaf 20u. en vuurwerkshow vanaf 23u.
3 tot en met 9 september:
* Feestweek Aalsmeer met tentdienst, SPIE-avond, nostalgisch
filmfestival, bandoptredens (o.a. 3
J’s, René Froger en Ali B), kinderen ouderenmiddag.
Maandag 4 september:
* Start winterseizoen bridgeclub ‘t
Ronde in Studio’s Aalsmeer, 19.30u.
Dinsdag 5 september:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Zaterdag 9 september:
* 32ste Pramenrace met thema Zoek
‘t Uit. Start 12.30u. bij Pontweg. Finish v/a 15.15u. op Praamplein.
Bijeenkomsten
Woensdag 30 augustus:
* PvdA Aalsmeer zoekt doeners,
denkers en dromers. Bijeenkomst
v/a 20u. in De Oude Veiling, Marktstraat.

Zondag The Rolling Stones
Undercover in The Shack
Oude Meer - Het nieuwe undercoverseizoen gaat weer beginnen in
oktober. Om een beetje op te warmen heeft The Shack aanstaande
zondag 27 augustus één van die geweldige undercoversessies van vorig seizoen op het podium staan,
één die afgelopen juli nog in een
bomvolle tent op De Zwarte Cross
stond! Het concept van de undercoversessies in The Shack is inmiddels welbekend: artiesten uit veelal
bekende Nederlandse bands, brengen in een speciaal samengestelde muziekformatie een spectaculaire ode aan ‘de muzikale groten der
aarde’. Kwaliteitscovers dus en natuurlijk mogen The Rolling Stones
niet ontbreken in dit rijtje. Zondag
27 augustus wordt een eerbetoon
aan deze grootste rock ‘n roll band
allertijden.
Uiteraard heeft ook deze band weer
een ijzersterke bezetting, met niemand minder dan Vedran Mircetic van De Staat op gitaar, op zang
Tommy Ebben, 3FM Serious Talent in 2014 en de klasse-muzikanten René Geelhoed, Rob de Tuinder,
Maarten Kooymans en Michiel Bel.
Visite uit België
Zondag 3 september krijgt The
Shack visite uit België. Guy Verlinde & The Houserockers komen optreden. Deze sympathieke Belg is
naast een fántástisch muzikant en

zanger ook een rasentertainer!
Een meester op de slide-guitar, die
samen met zijn waanzinnige band,
rauwe blues en opzwepende boogies speelt. Zondag 10 september
gaat The Shack weer even terug
naar het Woodstock tijdperk met
de band MoonYard. De MoonYard
sound van het eigen werk vloeit
prachtig over in de covers van onder
andere The Band, The Allman Brothers, Jackson Browne, Bob Dylan
en Tom Petty.
Dilana Smith
En, ook alvast noteren: Dilana Smith
uit Amerika. Naast een onvervalste
rockster, een gewéldige zangeres en
ook als entertainer is ze een topper!
Een optreden van deze rockchick en
haar fantastische band, is een waar
spektakel! Ze deed ze het voorprogramma voor wereldberoemde acts
als Aerosmith, Motorhead, Joe Cocker en Beth Hart. En op vrijdag 22
september staat ze mét band op het
podium van The Shack.
Wil je hierbij zijn? Dan kun je reserveren. Stuur een mail naar info@
the-shack.info
The Shack is zondagmiddag 27 augustus open vanaf 15.00 uur en The
Rolling Stones Undercover begint
om 16.00 uur. De entree is 10 euro per persoon. Kijk voor alle info op
www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Heel veel publiek bij 19e
All American Day
Leimuiderbrug - De negentiende editie van de All American Day
vond afgelopen zondag 20 augustus
plaats bij Café Ruimzicht in Leimuiderbrug. Vielen er de dagen ervoor
nog flinke regenbuien, zondag was
het droog en liet de zon zich heel
regelmatig zien. Het jaarlijkse festijn
in het teken van Amerikaanse muziek, oldtimers en barbecueën bleek
weer in trek bij bezoekers uit de ruime omgeving. Het was superdruk
en heel gezellig! Onder de aanwezigen ook altijd veel Aalsmeerders,
waarvan een groot aantal regelma-

tig naar ‘rooie Kees’ gaat voor de
wekelijkse jamsessies.
Deze middag werd het publiek getrakteerd op optredens van het trio
‘Rockadile’ en pianist en zanger
Eric-Jan Overbeek, alias Mr. Boogie Woogie, en zijn nieuwe band
‘The Blisters’. De vele aanwezigen
waardeerden duidelijk de presentaties. Nagenoeg ieder nummer werd
beloond met applaus. Ook werd regelmatig de ‘dansvloer’ betreden. Al
met al weer een heel geslaagde All
American Day, op naar de twintigste editie!
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Nooit eerder vertoonde beelden op Nostalgisch Filmfestival

Unieke kleurenfilms van
Corso ‘49 en ‘52 ontdekt
der meer het pontje over de Ringvaart; de Van Cleeffkade met zijn
ophaalbruggen en bloemenwagens
voor de CAV; de Stommeermolen en
zeeën van kassen.
Schitterend zijn de beelden van
de Uiterweg. De vele draaibruggetjes over de sloot, kassen, bloemenen groentetuinen, veel fietsers, een
broodkar en een enkele auto op de
smalle weg. Kwekerij van Jac. De
Ridder, waar een man op zijn knieen bezig is tussen de planten, terwijl iemand anders kapotte ruiten in
een kas vervangt. Een uniek tijdsbeeld van 75 jaar geleden.
Scène uit corsofilm 1949: een versierde vrachtauto van Bloemenlust in de
Zijdstraat.
Aalsmeer - In 2007 viel het doek
voor het Aalsmeerse Bloemencorso. Een feit, dat nog steeds door velen wordt betreurd. Zestig jaar lang
was de eerste zaterdag van september ‘corsodag’. Inmiddels behoort
het evenement al weer tien jaar tot
de geschiedenis van Aalsmeer. Wie
het nog eens wil beleven, kan zijn
hart ophalen tijdens het Nostalgisch
Filmfestival, dinsdag 5 september,
Op grote schermen in de feesttent
op het Praamplein, zullen nooit eerder vertoonde beelden te zien zijn
van het corso in 1949 en 1952. Vooral de kleurenfilm van ‘De Bloem en
haar vrienden’, het motto van het
corso in 1949, is een ‘pareltje’ op
het programma. Het betreft beelden
van het eerste èchte bloemencorso.
Officieel reed het eerste corso in het
jaar daarvoor, maar dat was slechts
een rijdende bloemenhulde aan de
pas ingehuldigde koningin Juliana.
Siep Hazenberg
Na het ‘corso’ van 1948 werd,
vanwege het succes dat de 54
Aalsmeerse deelnemers hadden,
meteen besloten dat het een vervolg
moest krijgen. Er kwam een corsobestuur en de Amstelveense tekenleraar Toon Noyons werd aangesteld als ontwerper. Een van de oprichters van het corso, tevens penningmeester, was Siep Hazenberg,
vroeger een prominent figuur in de
tuinbouwwereld. Hij had een kwekerij aan de Aalsmeerderweg (waar
nu tuincentrum Het Oosten is), later op de hoek Zwarteweg-Provincialeweg. Hazenberg was een van
de eerste Aalsmeerders die filmde, waarmee hij al in de jaren dertig begon. Zoon Siep Hazenberg jr.
gaf het filmmateriaal van zijn vader
aan Dick Piet om te zien of er bruik-

baar materiaal bij was om te vertonen op het Nostalgisch Filmfestival.
En die waren er zeker. Van de eind
jaren dertig, begin jaren veertig gemaakte opnamen, heeft hij tot één
film gemonteerd.
Versierde vrachtauto’s
Maar hij ontdekte tussen de tientallen films van Hazenberg sr. dus
ook de corsofilm uit 1949. Hij bevat
kleurrijke opnamen van het versieren van auto’s, onder meer op het
pleintje achter Van Yperen, Broeckmans, Van Dijk en Van der Stroom,
hoek Zijdstraat - Dorpsstraat. Voorts
beelden op de corsodag zelf, zoals
het vertrek van de corsowagens uit
de CAV. Ook mooie opnamen in de
Zijdstraat. Hier filmde Hazenberg
het corso vanaf een bovenverdieping van een pand, ter hoogte van
Vooges. Wat opvalt is, dat het corso
in 1949 uit slechts met bloemen versierde luxe wagens (o.a. van Boom,
Visser, Verbeek, Stokman, Wegman.
Wed. P. Eveleens, Topsvoort-Boogaard, V.d. Vaart en Dame-Jongkind)
en vrachtauto’s (o.a. van de CAV,
Bloemenlust, CTAV, Maarse-De Uil,
Mantel, Pannekoek, Jongkind en
Het Parool) bestond. De praalwagens waren niet meer dan bloemversieringen op de laadbakken van
vrachtwagens. Ook reden autobussen van Maarse & Kroon, bestelwagens en motoren van Motorclub
Aalsmeer mee.
Uniek tijdsbeeld
De door M.L. de Boer gemaakte
kleurenfilm van het corso in 1952,
is zeker niet minder uniek. Deze, bij
het ontruimen van de oude Rabobank door Ron Leegwater ontdekte
film, begint met fraaie opnamen van
Aalsmeer. Rustieke beelden van on-

Corsonacht CAV
Na deze algemene beelden van
Aalsmeer, volgen in de film uit 1952
opnamen van het corso, met als
motto ‘De Vier Jaargetijden’. Opnamen van de voorbereidingen (veel
laswerk) en opbouw van de wagens.

een uitwisseling met een andere fotoclub staat op het programma.
De leden maken ook weleens een
uitstapje. Met hun camera’s gaan
ze dan (buiten de kringavonden) ergens naar toe. Het niveau van de leden van de fotokring verschilt behoorlijk. Doordat enkele leden erg
goede fotografen zijn, kunnen anderen zich aan hen optrekken dankzij de opbouwende kritiek tijdens de
besprekingen. Ook de fotografische
voorkeuren van de leden verschilt
behoorlijk. Sommigen hebben veel
plezier in het bewerken van foto’s
in Photoshop of Lightroom, anderen
doen dit niet. Zij hebben een sterke voorkeur voor onderwerpen, zoals natuur, vervallen gebouwen, architectuur of bijvoorbeeld portret.
Sommigen zijn dol op zwart-witfoto’s, anderen geven de voorkeur aan
kleur. Al die verschillende invalshoeken en voorkeuren worden gewaardeerd en gerespecteerd binnen de
fotokring. Leden die vragen hebben
over fotobewerking of aanschaf van
nieuwe apparatuur vinden bij elkaar het antwoord. De kringavonden hebben ook een pauze waarin de leden gezellig babbelen over
fotografie of anderen onderwerpen.
Fotokring Uithoorn heeft bijna 30 leden. Er is nog plek voor enkele enthousiaste hobbyfotografen. Interesse? Kijk dan op www.fotokringuithoorn.nl of stuur een mail aan info@ fotokringuithoorn.nl.

Vivace terug van vakantie
Aalsmeer - Nou, zomervakantie.
De zonuren moesten wel gekoesterd worden, ze werden nogal eens
overspoeld door regen. Maar ondanks dat is de zomerperiode toch
weer voorbij gevlogen en gaan de
dames van Aalsmeers Vrouwenkoor
Vivace de repetities hervatten.
Vanaf dinsdag 5 september wordt
weer wekelijks gerepeteerd op dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur in
het Dorpshuis te Kudelstaart.
En er moet weer serieus gerepeteerd worden. Op zondag 1 oktober
staat een optreden gepland in De

Rustende Jager te Nieuw-Vennep.
Een week later (zondag 8 oktober)
gevolgd door deelname aan de KWF
Zangmarathon in Studio’s Aalsmeer.
Ondanks dat Vivace bij het begin
van vorig seizoen vier nieuwe leden
mocht verwelkomen, kan het koor
nog steeds nieuwe leden gebruiken.
Geïnteresseerd? Kom langs tijdens
één van de wekelijkse repetitieochtenden. Van 10.30 tot 10.45 uur staat
de koffie klaar. Voor meer inlichtingen kan ook contact opgenomen
worden met voorzitter Marijke Brussaard via 0297–326564.

Middagvoorstelling
Wilt u het corso van 1949 en 1952
nog eens zien rijden, ga dan naar
het Boekhuis in de Zijdstraat. Hier
zijn toegangskaarten verkrijgbaar
voor het Nostalgisch Filmfestival.
Niet meer voor de avondvoorstelling, die is uitverkocht, maar nog
wel voor ’s middags (aanvang 14
uur). Ze kosten 7,50 euro, inclusief
garderobe en koffie/thee.

Scène uit corsofilm 1952: ‘IJsheiligen’ van buurtcomité Uiterweg in de Ophelialaan, getrokken door ijsboer Butter.

Informatief, leuke wetenswaardigheden

Dorpswandeling zaterdag
in teken van architectuur

Wandelen langs kunstkasten (8)

Het pamflet van Rein v/d Zee
Aalsmeer - Deze week verlaten wij
het Praamplein en gaat de kunstkast wandeling richting Supermarkt
Deen. Vanaf het dorp aan de rechterkant staat tegen een haag van
Hedera de kunstkast gemaakt door
Rein van der Zee. Ook zus Joke
heeft met de tekst een aandeel geleverd. De kunstkast lijkt bedoeld

Fotokringseizoen van start
Uithoorn - Sommige inwoners van
Uithoorn en omstreken kijken nu al
uit naar dinsdag 5 september. Dan
begint het nieuwe fotokringseizoen
weer! Vele leden zijn al tientallen jaren lid, terwijl ook degenen die pas
enkele maanden of jaren lid zijn, het
programma voor het komende jaar
uitdagend en interessant vinden.
Na een kringavond gaan zij weer
vol inspiratie naar huis. De leden
van de fotokring komen tweewekelijks bijeen. Besprekingen van foto’s
staat vrijwel alle kringavonden centraal. Soms plenair, soms in kleinere groepjes. Leden brengen hun eigen werk mee, meestal afgedrukt
op A3-formaat in passe-partout. De
eerste kringavond is er meteen een
clubcompetitie (zonder thema), verderop in het seizoen komen vierkant
zwart-wit, landschap, industrie en
interieurfotografie als kringcompetitie aan bod. Deze thema’s zijn dezelfde als de thema’s die rayon Kennemerland heeft. Ook een serie van
vijf foto’s staat op het programma,
evenals poëzie, metropolis, onverwachte kleur en een nog onbekende opdracht. Sommige thema’s worden enkele weken vooraf uitgebreid
toegelicht.
Daarnaast laten enkele leden die
zich hebben vastgebeten in een bepaald fotografisch onderwerp hun
uitgebreide fotoserie zien en delen
zij hun verhaal, werkwijze en leerpunten met de andere leden. Ook

Ook van de corsonacht in de CAV,
waar onder meer vrouwen boterhammen klaarmaken voor de corsonacht. Dit alles onder toeziend
oog van Klaas de Boer.
Op zaterdag 4 september reed het
corso van Aalsmeer naar Amsterdam. Filmopnamen van praalwagens die het terrein van Maarse &
Kroon aan de zijde van de Hortensialaan verlaten. Verder van de stoet
in de Ophelialaan, hoek Stommeerweg en hoek Schinkeldijkje-Legmeerdijk. Ook van de corsodrukte
in het centrum van Aalsmeer.
De film eindigt in het Olympisch
Stadion, waar in 1952 het stadionspel ‘Kaleidoscoop van het leven’ werd opgevoerd. Hierin werden
door honderden Aalsmeerse leden
van Aalsmeerse sportverenigingen
de vier fasen van het leven van de
mens tot uitdrukking gebracht.

als een pamflet. Naast de cartoonachtige tekening waarop een figuur
is te zien met een vergrootglas die
kritisch naar een bloem kijkt. De
bijgeschreven tekst ‘Bloemrijk –
Armlastig’ duidt op de toestand in
Aalsmeer zoals Rein deze ziet.
Het aardige aan de kunstkast is
dat deze door zijn stijl afwijkt van
de andere kunstkasten. Een naïeve beschildering en een tekst waarmee wordt gehoopt mensen aan het
denken te zetten. Voor Rein was het
de eerste keer dat hij op deze wijze met verf werkte en dat viel hem
eerlijk gezegd niet mee. “Ik kon niet
die fijne lijnen maken die ook in mijn
andere werk toon. Maar ik heb er
veel van geleerd, zag het wel als een
uitdaging”, lacht hij vrolijk.
De kunstkast reis gaat volgende
week verder naar de Parklaan waar
tegenover de ingang van het Seringenpark kunstkast nummer negen
staat gemaakt door Peggy, Ingrid en
Dave Moespot.
Janna van Zon

Robot Playground in bieb
Amstelveen - Op donderdag 31
augustus zijn er weer super gave
robots in de bibliotheek. Maak kennis met de Blue-bot, Dash, Ozobot,
LEGO WeDo 2.0 en nog veel meer!
Deze Robot Playground organiseert de Bibliotheek Amstelland in
samenwerking met RobotWise. Tijdens de Mini Robot Playground

mag je zelf kiezen met welke robot (of programmeer opdracht) je
aan de gang wilt gaan. ‘De Mini Robot Playground was een groot succes bij de kinderen’ vertelt een ouder over de vorige playground in de
bibliotheek. Het is dan ook een coole manier om spelenderwijs te ontdekken en te leren over technologie, robotica en programmeren! De
Mini Robot Playground is op donderdag 31 augustus in bibliotheek
Amstelveen Stadsplein. Er zijn die
dag drie sessies: Sessie 1 van 13.30
tot 14.30 uur, sessie 2 van 14.30 tot
15.30 uur en sessie 3 van 15.30 tot
16.30 uur. Geschikt voor kinderen in
de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar.
Ben je 5 tot en met 8 jaar neem dan
één van je ouders mee voor extra
hulp. Prijs: 7,50 euro. Voor kaartjes
ga naar www.debibliotheekamstelland.nl. Meld je snel aan want er is
maar een beperkt aantal plaatsen
per sessie.

Aalsmeer - Welke Aalsmeerse kerk
wordt een kruiskerk genoemd? Wat
is er bijzonder aan de architectuur
van ‘Broeckmans’? Welke bouwinvloeden zijn terug te zien in het winkelgebied? Tijdens de dorpswandeling in Aalsmeer-Centrum komende
zaterdag 26 augustus krijgen deelnemers de antwoorden op deze en
andere vragen. In het voorjaar en
de zomer wordt in de dorpskern van
Aalsmeer elke maand een dorpswandeling georganiseerd door
het VVV-agentschap, gevestigd in
Boekhuis Aalsmeer. De wandeling
voert deelnemers langs bekende
Aalsmeerse monumenten, maar ook
langs minder bekende punten die
historisch gezien interessant zijn.
Tijdens de wandeling wordt hier letterlijk bij stil gestaan en werpen de
gidsen vanuit hun eigen deskundigheid een nieuw licht op de lokale geschiedenis. De dorpswandeling
van aanstaande zaterdag 26 augustus staat onder leiding van Joop

Kok, architect, geschiedeniskenner
en auteur van diverse publicaties
over architectuur en Aalsmeer. Hij
gaat specifiek in op de architectuur
van een aantal bijzondere gebouwen in de dorpskern. De wandeling start om 11.00 uur en duurt ongeveer vijf kwartier. Startpunt is het
VVV-agentschap in het Boekhuis,
Zijdstraat 12. Deelname kost 3,50
euro. Reserveren is niet strikt noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld. Dit kan via boekhuis@boekenhof.nl of bel naar 0297-324454.
De dorpswandelingen zijn geschikt
voor iedereen die meer wil weten
over Aalsmeer. Verwacht geen zware kost, wel een informatief verhaal
doorspekt met leuke wetenswaardigheden. Naast aankomende zaterdag is er dit jaar nog een wandeling op 30 september. Ook hiervoor kunt u al reserveren. De dorpswandeling is op aanvraag ook voor
groepen te boeken. Kijk voor meer
informatie op www.vvvaalsmeer.nl.

MV Flora hervat repetities
Aalsmeer - Na een welverdiende vakantie hebben de muzikanten
onder leiding van dirigent Dick-Jan
Veerbeek de repetities weer hervat.
Het eerste optreden op zaterdag 2
september tijdens de jaarlijkse braderie in het Centrum staat weer op
de agenda en zaterdag 4 november
neemt muziekvereniging Flora deel
aan het muziekfestival in Schoonhoven. Tijd dus om de instrumenten uit
de koffer te halen en de muziek op
de lessenaars te zetten.

rig lidmaatschap van Flora. De jubilarissen ontvingen de bijbehorende speld van de KNMO en een mooi
boeket bloemen.

Drie jubilarissen
Voor de vakantie heeft de vereniging Monica Straathof, Henk Boerlage en Arie Groeneveld in de bloemetjes gezet vanwege hun 40-ja-

Nieuwe leden welkom
Heeft u interesse een instrument te
gaan bespelen of wilt u een ‘oude’
hobby weer oppakken? U bent van
harte welkom. Jeugdleden zijn vanzelfsprekend ook hartelijk welkom,
wil je eens kennismaken met muziek maken. Het nemen van proeflessen bij Dick-Jan behoort tot de
mogelijkheden. Loop gerust eens
binnen tussen 20.00 en 22.00 uur
op de maandagavond in het clubgebouw aan de Wim Kandreef te Kudelstaart.

kijken en vragen te stellen over de
hobby betreffende vogels, voedsel
en huisvesting. De entree bedraagt
1 euro voor iedereen die komt kijken of kopen. Met het entreebewijs
maken de bezoekers kans op een
leuke attentie. Verkoop van eigen

vogels is gratis, zowel voor leden als
bezoekers. Aanwezig zijn diverse
soorten vogels, zoals tropische vogels, kanaries en kromsnavels. Ook
worden zaden en zaadmengsels en
vogelkooien te koop aangeboden.
Voor inlichtingen: 06-10666878

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - De vogelbeurs in
Aalsmeer is uitgebreid, heeft een
grotere ruimte en een groter assortiment aan vogels en benodigdheden. Aanstaande zondag 27 augustus vindt de eerste vogelbeurs van
het nieuwe seizoen plaats. Vogellief-

hebbers zijn welkom in hal De Baccara in de Baccarastraat van 10.00
tot 12.30 uur. De vogelbeurs wordt
georganiseerd door Vogelvereniging Aalsmeer en Omstreken. Iedereen is welkom om vogels te kopen, te verkopen, te ruilen of rond te
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Activiteiten
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Vanavond afscheidsbijeenkomst

Jan Leliveld (61) overleden
Aalsmeer - Woensdagavond 16
augustus is Jan Leliveld overleden. De geliefde zanger maakte
een week geleden via facebook
bekend ongeneeslijk ziek te zijn.
“Na enkele weken van heel veel
pijn, heb ik twee weken geleden
te horen gekregen dat ik kanker
heb met uitzaaiingen op meerdere plekken. Zojuist hebben wij
wederom slecht nieuws ontvangen van de oncoloog. De uitzaaiingen zijn gegroeid op het skelet
en de primaire bron van de kanker is niet gevonden… Ik voel me
elke dag steeds zwakker worden.”
Jan Leliveld is slechts 61 jaar geworden. In Nieuwveen geboren
en opgegroeid, maar inmiddels
al een groot aantal jaren een geliefd en betrokken inwoner van
Aalsmeer. Hij is vele jaren werkzaam geweest in de bloemen en
was als directeur van ‘Top Boeket
Service’ succesvol. Na verkoop
van het bedrijf is hij samen met
zijn zoons een vastgoedmaatschappij gestart. Een kleine tien
jaar geleden koos Jan Leliveld er
voor om meer tijd te gaan ste-

ken in zijn grote passie, muziek.
Hij heeft twee CD’s opgenomen,
waarvan het nummer ‘Aalsmeer’
bij menigeen in het geheugen gegrift staat.
Jan Leliveld zong niet alleen,
maar speelde ook gitaar, mondharmonica, accordeon en saxofoon. Vele malen heeft hij opgetreden tijdens de Feestweek in
Aalsmeer.
Zijn toch nog onverwachts snelle overlijden heeft een schok teweeg gebracht in Aalsmeer en
ruime omgeving. “Een zwarte dag
in de Nederlandse muziek”, aldus
een reactie.
De Nieuwe Meerbode wenst zijn
vrouw Ans, zonen Joost en Bart
en verdere familie heel veel sterkte met dit enorme verlies.
‘Mijn laatste podium’
Vanavond, donderdag 24 augustus, vindt de openbare afscheidsbijeenkomst ter nagedachtenis
aan zanger en ondernemer Jan
Leliveld plaats. Het afscheid ‘Mijn
laatste podium’ is vanaf 20.00 uur
aan de Oosteinderweg 287.

Optreden Jan Leliveld tijdens de Feestweek. Uit archief: www.kicksfotos.nl

Inboedel opleidingsinstituut
VTOC Fokker te koop
Aalsmeer - Vliegtuigen werden er
binnenstebuiten gekeerd en kennis
over luchtvaart gedeeld. Na ruim 20
jaar komt er een einde aan het opleidingsinstituut van Fokker, waar
directeur Martin van Grieken sinds
de herstart in Aalsmeer aan het roer
stond. Wederom verdwijnt er hiermee een deel van het voormalig
Fokker Aircraft dat eerder in 1996
al failliet ging. Voor liefhebbers nu
de kans om vanaf 10 euro al mee te
bieden op mooie onderdelen, modelvliegtuigen, Fokker memorabilia of een NLR testvliegtuig dat ook
geveild wordt via het online veilingplatform van onlineveilingmeester.
nl.
Laptops en vliegtuigen
Naast het veilen van de kantoorinventaris met computers, laptops,
computeraccessoires en bureaus,
wordt ook al het lesmateriaal van
het VTOC geveild. Onder het lesmateriaal o.a. metaalbewerkingsmachines, gereedschappen, testapparatuur, spuitapparatuur en schaalmodellen. Maar ook echte vliegtuigen
gebruikt door studenten om mee te

oefenen zoals een Fairchild Swearingen Metroliner en Socata TB-9
behoren tot de kavels waar men op
kan bieden.
Het opleidingsinstituut gevestigd
naast de studio’s van Aalsmeer aan
de Van Cleeffkade is een waar walhalla voor vliegtuigliefhebbers en
geïnteresseerden kunnen dan ook
een laatste kijkje komen nemen om
te zien wat er op de veilingen zal
verschijnen.
Vrijdag kijkdag
Door de enorme hoeveelheid aan
apparatuur, gereedschappen en
machines zal de inboedel van VTOC
Fokker in drie delen geveild worden.
Op vrijdag 25 augustus van 10.00 tot
16.00 uur kan men een laatste blik
komen werpen voordat het opleidingsinstituut de deuren voorgoed
sluit. Het eerste deel van de Fokker
veiling staat sinds vrijdag 18 augustus 2017 online en sluit op maandag 28 augustus om 19.00 uur. Deel
twee en drie zullen de eerste veiling
opvolgen. Na gratis registratie kan
men meebieden via www.onlineveilingmeester.nl

Internationaal Fairtrade
congres in Saarbrücken
Aalsmeer - De Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer is weer
druk aan het werk gegaan. De vrijwilligers hebben contact gezocht
met diverse bedrijven en horeca.
Ook zijn er besprekingen geweest
over de titel uitreiking. Wanneer dat
zal zijn is nog niet bekend.
Op 14, 15, 16 en 17 september wordt
er een internationaal congres gehouden in Saarbrücken. Vertegenwoordigers uit alle werelddelen zullen daar aanwezig. Er zijn diverse
sprekers uit Afrika, Azië, Europa het
Midden-Oosten en Noord en Zuid

Amerika. Voorzitter Henk Zandvliet
van de landelijke Stichting FairTrade
Gemeenten Nederland zal daar ook
spreken. Betty Kooij, contactpersoon van de werkgroep uit de gemeente Aalsmeer, zal daar ook zijn
om te luisteren en uiteraard veel inspiratie op te doen.
Heeft u belangstelling om mee te
werken in de werkgroep? Neem dan
contact op via 0297-321509 of stuur
een e-mail naar Betty: jbkooij@kabelfoon.nl. Meer informatie is te vinden op de website: www.fairtradegemeenten.nl.

Film middag
Zorgcentrum Aelsmeer
Op woensdag 30 augustus
gaan wij om 15.00 uur een
natuurfilm kijken in de grote
zaal. We gaan kijken naar
‘‘Holland natuur in de delta’’ .

Workshops op 1 en 3 september

Kennis maken met familieopstellingen en Mindfulness
Aalsmeer - Al enige jaren wordt in
TCO (Therapeutisch trainingscentrum Oosteinder) onder andere de
training LevensKunst gegeven met
veel succes. Hier wordt gewerkt met
systemisch werk en familieopstellingen. Lidwien van den Broek, trainer en coach: “De methodiek ‘Systemisch werken’ kan ons inzicht geven in hoe wij als individu verbonden zijn met verschillende groepen
oftewel systemen. Het eerste en belangrijkste systeem is dat waarin een kind wordt geboren: de familie. Door familieopstellingen kan
heel goed zichtbaar gemaakt worden, of en hoe we zijn vastgelopen
in dit systeem en we oude patronen
maar niet kunnen loslaten. In een
workshop welke op vrijdagavond 1
september in de studio van YogAletta in the Beach wordt gegeven, kan
je heel mooi zelf ervaren wat een familieopstelling voor jou kan betekenen.” Daarna kan je voor jezelf beslissen of de nieuwe training LevensKunst in TCO iets voor jou kan
zijn. Deze zal starten op vrijdag 22
en zaterdag 23 september, gevolgd
door nog twee hele zaterdagen en
één avond. Meer informatie over de
workshop familieopstellingen en de
training LevensKunst op: www.tcoaalsmeer.nl of mail naar info@tcoaalsmeer.nl. Aanmelden kan door
een e-mail te sturen naar TCO of
door direct een aanmeldingsformulier te downloaden via de site van
TCO. De entree bedraagt 6 euro.
Workshops
Al veel mensen hebben inmiddels
de achtweekse training Mindfulness
in TCO afgerond. Ze hebben daardoor vaardigheden meegekregen
om beter om te leren gaan met onder andere stress, piekeren of somberheid. “We gaan met behulp van

Mindfulness oefeningen stapje voor
stapje afleren van alles te ‘moeten’ en onszelf en anderen meer te
gaan ont-moeten”, aldus Joke van
der Zwaan, mindfulnesstrainer van
Wings & Footprints. “Mindfulness is
ook erg goed voor je algemene ontwikkeling en om bewuster in het leven te staan, dus je hoeft niet altijd
iets te ‘mankeren’ om de vruchten
te plukken van mindfulness.” Joke
en Marianne Buskermolen, co-trainer en directeur van TCO: “We horen vaak dat mensen die de training
hebben gevolgd een stapje hebben kunnen maken. Het blijkt echter vaak lastig om aan anderen uit te
leggen wat Mindfulness nu precies
is. Daarom bieden wij regelmatig
workshops aan om mensen de gelegenheid te geven er zelf iets van
te kunnen ervaren. En we zijn blij
dat Aletta van Oostveen haar mooie
studio ‘YogAletta in The Beach’ hiervoor ter beschikking stelt.” Kijk voor
meer informatie op www.yogaletta.nl. De workshop Mindfulness
wordt gegeven op zondagmiddag 3 september. Deelnemers kunnen zich dan ook gelijk inschrijven
voor de nieuwe achtweekse training Mindfulness in TCO. Deze zal
starten op 21 september. Meer informatie over de workshop Mindfulness en de training: www.wingsandfootprints.nl en info@wingsandfootprints.nl of www.tco-aalsmeer.nl
en info@tco-aalsmeer.nl. Aanmelden kan door een e-mail te sturen
of door een aanmeldingsformulier te
downloaden via bovengenoemde sites. De entree bedraagt 5 euro. De
opbrengst is bestemd voor projecten in Nepal.
Locatie workshops: YogAletta in
The Beach, Oosteinderweg 247a.
Locatie trainingen: TCO, Oosteinderweg 272 in Oost

Bloemschikken
Inloopcentrum Kudelstaart
Vanaf 14 september gaan
we in de oneven weken
bloemschikken op Donderdag
middag van 14.00-16.00 uur
t/m eind november.
De kosten zijn 4 euro per
bakje, maar u krijgt 50 cent
retour als u het lege bakje
weer retourneert.
We beginnen met een lekker
bakje koffie of thee.
(consumptie voor eigen
rekening) 14 september,
28 september, 12 oktober,
26 oktober, 9 november, 23
november. Voor informatie en
aanmelden kan u bellen met
Tanja Eichholtz, 06-83441313,
aanwezig op donderdag. Of
met een van de gastvrouwen
/-man van wijkpunt Kudelstaart 0297-820979.

Woensdag & vrijdag menu
Wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 30 augustus maakt
de kok een heldere groente soep
met verse tuinkruiden en stokbrood met kruidenboter. Daarna
een speklapje, kapucijners met
uitgebakken spekreepjes, bieten
salade, augurk, zilverui,
Amsterdamse ui, piccalilly, rauwe
ui, spek vet en gegratineerde
aardappel puree. Als toetje krijgt
u fruit yoghurt met bitterkoekjes
met slagroom naar keus.
De kosten bedragen €10,-. U bent
hartelijk welkom vanaf 17:30 uur
Op vrijdag 1 september beginnen we met een Chinese
kippensoep met soepstengel.
Daarna krijgt u bami goreng
speciaal met kipsate en satesaus.
met daarbij mini Loempia, omelet,
hamreepjes, kroepoek, atjar,
seroendeng en gebakken uitjes.
Als dessert krijgt u een heerlijke
tropische ananas cocktail met
naar keus slagroom. De kosten
bedragen € 12,50. Voor meer
informatie of reserveren kunt
u bellen met onze gastheer of
gastvrouwen op tel. 0297-820979.
U bent op beide dagen hartelijk
welkom vanaf 17:30 uur.

Hoofdprijs Waning Tweewielers

Racefiets voor Tijn Luijten
Aalsmeer - De hoofdprijs, een Cube Attain racefiets, is afgelopen vrijdag
uitgereikt aan winnaar Tijn Luijten. De jeugdige inwoner toonde zich bijzonder blij met zijn gewonnen fiets, die werd uitgereikt door René en Saskia van
Waning Tweewielers. De uitgebreide fietswinkel heeft de racefiets beschikbaar gesteld voor de Tour de France prijsvraag van de Nieuwe Meerbode. Tijn
is van plan vele kilometers te gaan maken. René en Saskia hebben hem veel
fietsplezier gewenst!

Taalvrijwilligers welkom

Week van alfabetisering
met diverse activiteiten
Aalsmeer - In Nederland zijn 2,5
miljoen volwassenen die moeite
hebben met lezen, schrijven en rekenen. Zij lopen tegen veel problemen aan. Denk aan solliciteren,
een bijsluiter lezen en geldzaken
bijhouden. Maar ook je kind voorlezen. Letters en cijfers zijn overal,
dus het probleem ook. Helaas weten
te weinig mensen in Nederland van
dit probleem af. En hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer eraan
gedaan kan worden! Daarom organiseert Stichting Lezen & Schrijven van 4 tot en met 10 september
weer de Week van de Alfabetisering. Laaggeletterdheid raakt de samenleving. Die functioneert namelijk veel beter als iedereen mee kan
doen. Het is dus niet alleen een probleem van de laaggeletterden, maar
een probleem van iedereen. Samen
wordt hier aandacht voor gevraagd.
Programma
Amstelveen & Aalsmeer Lokaal organiseren het Taalhuis Amstelland
in samenwerking met de Bibliotheek Amstelland en de gemeenten
Amstelveen en Aalsmeer. Er worden
deze week meerdere activiteiten
georganiseerd om zoveel mogelijk
aandacht te vragen voor dit onderwerp. Het Taalhuis Amstelland heeft
overigens het hele jaar aanbod voor
laaggeletterde en anderstalige Nederlanders.
Op dinsdag 5 september van 15.30
tot 17.00 uur wordt in de Bibliotheek
Stadsplein het Taalcafé geopend
door wethouder Maaike Veeningen
(Amstelveen). Na de eerste succesvolle maanden van het Taalcafé in
Aalsmeer zal dit initiatief ook in de
bibliotheek Amstelveen Stadsplein
van start gaan. Laaggeletterden en
anderstalige Nederlanders kunnen
hier binnenlopen om laagdrempelig
beter de Nederlandse taal te leren.
Donderdag 7 september is van
16.00 tot 17.30 uur in het gemeentehuis te Amstelveen de opening
van Taalpunt Werkplein Gemeentehuis door wethouder Maaike Veeningen. Naast de Taalpunten in de

bibliotheek Aalsmeer en de Buurtkamer KKP opent ook bij het Werkplein in het gemeentehuis Amstelveen een Taalpunt haar deuren.
Vrijdag 8 september begint om 9.00
uur een taalklas in basisschool
De Hoeksteen in de Ophelialaan,
Aalsmeer. Dit in het kader van het
belang van voorlezen. Wethouder
Gertjan van der Hoeven (Aalsmeer)
leest voor aan een groepje kinderen
uit de taalklas, samen met hun ouders.
Zondag 10 september van 13.00
tot 14.00 uur is er in de Bibliotheek
Stadsplein een voorleesmiddag.
Marieke Smithuis leest voor aan
kinderen van De Taalvijver, met de
ouders. Na het succes van vorig jaar
wordt ook dit jaar weer voorgelezen
aan kinderen die deelnemen aan
het project De Taalvijver. Alle kinderen zijn welkom! Georganiseerd
door Stichting Wereldbuur en De Lions Mingle.
Taalvrijwilliger worden?
Help mee om iets te doen aan laaggeletterdheid. Kom langs bij het
Taalhuis in de Bibliotheek Stadsplein of het Taalcafé in de bibliotheek in Aalsmeer en ga in gesprek
om uit te vinden op welke manieren
je kunt helpen. Misschien wil je een
keer voorlezen in de klas van je kind,
bij een gezin thuis of wil je je beschikbaar stellen als taalcoach. Alle
hulp is welkom!

Marktinformatie Royal FloraHolland

Afzet directe handel neemt
toe ondanks vakantietijd
Aalsmeer - De periode 17 juli tot
en met 11 augustus sloot aRoyal
FloraHolland af met een omzet van
247 miljoen. Dit is de laagste omzet van dit jaar. In deze periode zijn
veel mensen in Europa met vakantie en kopen daarom minder bloemen en planten. In de zomerperiode kopen consumenten ook minder bloemen. Verder zijn er minder
speciale gelegenheden, zoals bruiloften. De aanvoer van bloemen en
planten was in deze periode ruim
1% hoger dan een jaar geleden. De
gemiddelde prijs was ook een fractie hoger dan vorig jaar waardoor de
omzet 2% hoger uitkwam. Cumulatief is de omzetgroei ruim 1%. Ondanks de vakantietijd, neemt het
aandeel van de afzet in de directe
stromen verder toe. Bij de snijbloemen steeg het aandeel van de directe stromen met 2,3%-punt tot 35,8%.
Op productniveau verandert er niet
veel. Bij alle producten neemt het
aandeel van de directe stromen toe.
Bij een product als Gerbera en Lelie ligt het ruim boven de 50% en bij
een product als Hortensia ligt het
rond de 15%. Bij de kamerplanten
ligt het aandeel van de directe stromen op een hoog niveau. Het aandeel steeg met 1,3%-punt tot bijna
80%. Bij de kamerplanten is er geen
product meer dat achterblijft. Ook
bij de tuinplanten neemt het aandeel van de directe stromen verder
toe met 4%-punt tot 65,9%. Opvallend is dat een product als Calluna
behoorlijk achter blijft in de afzet directe stromen.
Exportwaarde groeit
De exportcijfers van Floridata laten

over juli 2017 een exportgroei zien
van 1,4%. In juli 2017 was de omzetgroei van Royal FloraHolland 1,3%.
Bij de snijbloemen groeide de export in juli 5% meer dan de omzetwaarde van snijbloemen bij Royal
FloraHolland. Bij de planten groeide de omzet bij Royal FloraHolland
meer dan de exportwaarde.
De export naar de landen in het
oosten van Europa stijgt sterk. Rusland, Polen en Tsjechië zijn de landen die voorkomen in het overzicht
van Floridata en de export groeit op
deze landen met 35% of meer.
Daar staat tegenover dat de export
naar de UK met 15% daalt en de export op Duitsland slechts heel licht
stijgt.

Omzet bloemen en planten
De aanvoer van snijbloemen nam
toe met 1,3% en de gemiddelde
prijs steeg met 0,4%. Meest opvallend was de prijsdaling bij troschrysanten met 25% en de prijsstijging
van Eustoma met 33%. Bij de kamerplanten bleef de aanvoer vrijwel gelijk. De oorzaak van de omzetstijging was een hogere gemiddelde prijs. De Zantedeschia daalde
in prijs met 10%. De potroos steeg
in prijs met 18%. De prijsstijging van
potroos werd veroorzaakt door 18%
minder stuks aanvoer. De omzet
van de tuinplanten is gegroeid met
6%. De omzetstijging was het gevolg van 3% meer aanvoer en een
3% hoger prijsniveau. Twee producten vielen op. De Hebe daalde 8%
in prijs en de Platycodon steeg 12%
in prijs.
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“Veel van hen zijn goede mecaniciens, want onderdelen zijn er nauwelijks meer te vinden”, wordt uitgelegd. Dat de auto’s inmiddels een
behoorlijk waarde vertegenwoordigen is een publiek geheim er werd
zelfs geluisterd dat één van de wagens voor een miljoen euro verzekerd is.
Alleen binnenwegen
De meeste nummerborden beginnen met een ZZ, hetgeen betekent
dat het om auto’s gaat die niet vierwielig geremd zijn. Voor hen zijn de
snelwegen verboden evenals de
provinciale wegen. Met hun snelheid tussen de dertig en veertig kilometer - een enkele wagen perst er
wel 70 kilometer per uur uit - mogen
zij alleen op de kleine binnenwegen.
“Gelukkig kent Nederland dit soort
wegen nog genoeg om regelmatig
een aardige een toeristische route
uit te stippelen. Je kunt er goed een
rondje mee om de kerk rijden.”

Pionier-Rit houdt ‘pitstop’ aan de Oosteinderweg

Veel belangstelling voor
oogverblindende oldtimers
Aalsmeer - Zaterdag 19 augustus
beleefde Cor Millenaar weer een top
middag, vanaf half vier in de middag reden de oogverblindende oldtimers van vóór 1910 zijn terrein op.
De zon scheen volop en de temperatuur was oké. Veel vrolijke mensen in en rond de antieke vierwielers, die deelnamen aan de PionierRit en een ‘pitstop’ maakten aan
de Oosteinderweg. Er was gelukkig voldoende tijd om alle schoonheden van dichtbij te bekijken. Want
belangstelling voor het gemechaniseerde verleden was er volop. Het
leuke van bezitters van deze museumstukken is dat zij zeer benaderbaar zijn, zij vinden het heerlijk om
te vertellen over hun verworven rijkdom. “Het zijn mijn kinderen”, sprak
een van hen. Deze wagens tonen de

revolutionaire vooruitgang na het
tijdperk van de koets. Naast het ingenieuze binnenwerk zijn de zichtbare houten spaken, de smalle banden, de lederen bekleding en het vele koperwerk indrukwekkend. Alles
aan de auto’s getuigt van liefde voor
het uiterlijk schoon. Alleen al de
carbid tankjes op de treeplank die
dienden voor de verlichting van de
lampen, wat een beauty’s! Sommige
koplampen zijn van fraai geslepen
glas en hebben zelfs nog kaarsenstandaards, weliswaar nu voorzien
van een led lampje. Dat de Amerikanen wat betreft de techniek in vergelijking met de Italianen het verst
waren is prachtig om te zien. “Nou
hier zit geen lange handleiding bij”,
lacht één van de liefhebbers. “Moet
je zien gewoon een houten plank-

je met wat metertjes.” Overigens
boette de wagen niets aan uiterlijke schoonheid in. Maar het is waar,
de Amerikanen waren hun tijd ver
vooruit. Aan het besturen van hun
voertuigen komt heel wat synchroon
lopend hand- en voetenwerk te pas.
Een eigenaar wil dat wel even demonstreren. Aan het stuur een hendel voor de ontsteking en een gashendel, alles prachtig vormgegeven
evenals de drie stijlvolle pedalen
voor het vooruit rijden, achteruit rijden en de rem. Veel van de wagens
hebben alleen een rem bij de achterwielen. Bij één van de wagens is
het tandrad systeem aan de binnenkant van het wiel zichtbaar, maar
helaas werkt het (nog) niet. Het betekent heel lang zoeken naar het
juiste onderdeel of het zelf maken.

Geen feest zonder heel veel helpers

Met elkaar bouwen aan Vuur
en Licht op het Water
Aalsmeer - De borden waarop
Vuur en Licht op het Water wordt
aangekondigd zijn weer geplaatst.
Ze zijn nauwelijks te missen bij de
Loswal in Kudelstaart, het Surfeiland en bij makelaar Mantel aan
de Stommeerweg. Bij de Watertoren staat weer een groot frame met
een doek waarop alle sponsoren
vermeld zijn. Het is best een klusje om de borden netjes te plaatsen. Mike en Gregor waren vrijdag
jl. al vroeg onderweg met hun busje van Bosman van Zaal. In de aanhanger de drie grote borden en een
stapel houten balken. De Loswal in
Kudelstaart was de eerste bestemming.
“Is mijn zoon al sponsor?”
De eerste voorbijganger was de
heer Michael Karpathios, die de
hond uitliet: “Het is weer bijna zover. Wij vinden het fantastisch en
kijken altijd vanaf het balkon naar
het vuurwerk. Dan hebben we zo’n
mooi zicht, ook op de boten. Dit jaar
gaan we natuurlijk weer kijken. Is
mijn zoon eigenlijk al sponsor van
dit evenement?” Even later komt zijn
buurman voorbij om lekker te gaan
zwemmen in de Poel, wanneer er
een busje flink remt en de parkeerplaats opdraait. Het is Frank Sparnaaij van Westeinder Tuinen. Hij is
op weg naar een klant: “Jullie zetten
dat bord toch wel mooi neer hè. Ik
ben tenslotte niet voor niets sponsor van Vuur en Licht op het Water.”
Lachend vervolgt hij zijn weg.
Bij het Surfeiland wordt het volgende bord geplaatst. Een wortel
van de grote kastanjeboom zit in de
weg, maar de waterpas wordt veelvuldig gebruikt om het bord uiteindelijk mooi recht te krijgen. Mike
en Gregor zijn trots dat deze klus
ook weer geklaard is. Bij de Water-

toren verwelkomt beheerder Dick
de Kuijer het gezelschap met een
kop koffie en wat lekkers. Het grote frame met een doek van 3 bij 3
meter wordt hier op de grond opgebouwd. Daarna moet het bouwwerk
omhoog gehesen worden en dat is
met de inmiddels stevige wind een
hele klus. Het lijkt bij de Watertoren altijd flink te waaien. Er is veel
mankracht nodig en een paar sjorbanden om het gevaarte overeind
te hijsen. Wanneer het goed staat
worden alle koppelstukken nog een
keer extra vastgedraaid.

paar palen in de grond, het bord er
op schroeven en een staander met
een schoor zetten. Maar ook heel
veel meten en waterpassen om te
zien of alles goed staat. Een voorbijgangster kijkt naar het bord. Op
de vraag of zij naar het evenement
gaat, reageert ze vriendelijk maar
quasi verontwaardigd: “Of ik ga kijken? Natuurlijk ga ik kijken. Ieder
jaar. Ik vind het fantastisch. Er zouden van mij nog veel meer van dit
soort activiteiten in Aalsmeer mogen zijn.” Ze wil niet met haar naam
in de krant: “Zeg maar Miepie.”

“Natuurlijk ga ik kijken”
Het laatste bord aan de Stommeerweg is in vergelijking met het frame
bij de Watertoren een makkie. Een

Mike en Gregor doen ondertussen
geroutineerd hun werk. Mike: “Wij
werken tegenwoordig niet meer
met hout. Kassen bouwen we met

Aanslingeren
Iemand die zich hiermee bezig houdt, is oud voorzitter Jeroen
Helms van de in 1956 opgerichte Pionier Automobielen Club, kortweg
PAC. “Nel Verstoep is de huidige
voorzitter. Goed hoor een vrouw aan
het stuur. Zij krijgt veel voor elkaar.”
Jeroen was ook degene die Cor Millenaar onmiddellijk zo enthousiast kreeg om zijn terrein beschikbaar te stellen voor een gezellige
tussenstop. Wittebol Slijterij/Wijnhandel zorgde er voor dat er in de
pauze een goed glas wijn geproefd
kon worden. Wanneer het tijd wordt
om te vertrekken worden de leren
mutsjes, de brillen, weer opgezet,
de auto’s aangeslingerd of op andere wijze gestart. De claxons toeteren
schor, een dank je wel en tot ziens.
“Weet je wat ik nou zo mooi vind
van deze wagens”, verzucht één van
de kijkende liefhebbers, “Iedere auto heeft zijn eigen lucht, je ruikt gewoon of het een Ford, een Cadillac,
een Franse of een Italiaanse auto
is, dat heb je niet meer bij de auto’s van deze tijd.” Gezien de knikkende hoofden van de omstanders
krijgt hij gelijk.
Janna van Zon
www.kicksfotos.nl

aluminium, daar hebben we alle gereedschap voor. Maar een ouderwetse zaag gebruiken we eigenlijk
niet meer.” Bosman van Zaal heeft
Mike en Gregor beschikbaar gesteld voor deze klus en sponsort zo
Vuur en Licht op het Water. Mike
(Multi) van der Laarse van de organisatie: “Het is een voorbeeld van
de ondersteuning die het evenement op alle fronten krijgt. Hierdoor
kan met name het vuurwerk steeds
mooier en groter worden. En die
gasten helpen ons geweldig.”
Stalletje en muziek bij Loswal
Mike van Bosman van Zaal gaat
zeker op 2 september weer kijken naar het vuurwerk bij de Watertoren. Daar vindt hij het erg gezellig. Gregor gaat al enkele jaren
naar de Loswal in Kudelstaart: “Wij
wonen in Kudelstaart en gaan zeker weer kijken. Samen met mijn
vrouw en zoontje van vijf jaar. Heel
gezellig.” Wanneer hij hoort dat Café Sportzicht met een stalletje met
frisdrank, bier en wijn op de Loswal
staat en dat er waarschijnlijk ook
een muziekoptreden zal zijn, beginnen zijn ogen nog meer te glimmen.

Griekenland
Aalsmeer - Terug van een heerlijke
reis. Wat zit je dan weer ontzettend
snel in het gareel zeg! De wasjes die
draaien, boodschappen zijn gedaan,
administratie is bijgewerkt, klanten zijn netjes teruggebeld, agenda is weer volgeboekt en eigen potje moeten we weer koken. Dat hebben we namelijk twee weken aan
de Griekse keukenprinsen/-prinsessen overgelaten. En dat kunnen
ze daar wel! We waren in Kamari
op het eiland Santorini. Een geweldig oord om te verblijven. Het hotel was perfect. Het ontbrak ons aan
niets. Iedere dag schone handdoekjes en opgemaakte bedden, prachtige uitzichten en strandbedjes voor
de deur met badlakens. Pure luxe.
We hebben er alle drie van genoten. Ook ons fijne gezelschap waarmee we zijn afgereisd liet zich heerlijk in de watten leggen. Zij hadden
er ook ontbijt bijgeboekt en dat was
iedere morgen een feestje. Een paar
avonden hebben we gedanst in een
club in de open lucht. Het koelde
niet verder af dan een graad of 27,
dus je begrijpt dat de welkome airco’s in onze appartementen overuren draaiden. Overdag meer dan
30 graden, maar als je alleen maar
stilligt op een bedje is dat helemaal geen probleem. Mijn e-reader
die vol stond met afwisselend leesvoer heb ik verslonden als een malle. Ik ben nu in mijn vijfde boek bezig, maar erg veel schot zit er ineens
niet meer in. Geen tijd. Vervelend is
dat toch. Ik moet daar toch eens een
oplossing voor bedenken. Minder tv
en wellicht iets minder werken? Alhoewel, die reisjes moeten natuurlijk wel bekostigd worden! We hebben twee verjaardagen gevierd; die

Doe ook mee!
Weer verlichte
botenshow
Aalsmeer - Op zaterdag 2 september kan naast van het vuurwerk ook
genoten worden muziek en optredens (vanaf 20.00 uur bij de Watertoren) en van verlichte boten. Doe
ook mee aan dit jaarlijkse festijn, dat
altijd kan rekenen op veel publiek en
luid applaus. Deelname aan de verlichte botenshow is gratis. Wel dient
uiteraard de boot voorzien te zijn
van lampjes, lichtjes en mooi aangekleed te zijn. Hier zijn prijzen mee te
winnen overigens! Het verzamelen
voor de botenshow is om 19.45 uur
op de Kleine Poel bij het Topsvoort-

PvdA-avond in
Oude Veiling!
Aalsmeer - PvdA zoekt dromers,
denkers en doeners. Wilt u samenwerken aan een socialer, groener,
duurzaam en schoon Aalsmeer?
Kom vrijblijvend naar de informatieavond, die niet zoals eerder aangekondigd in de fractiekamer gehouden wordt, maar plaatsvindt in De
Oude Veiling in de Marktstraat op
woensdag 30 augustus. Aanvang is
20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Vaneman Toernooi
bij FC Aalsmeer
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 23
augustus, is het nieuwe voetbalseizoen voor de plaatselijke clubs met
het jaarlijkse Vaneman Toernooi van
start gegaan. FCA zaterdag ging
de strijd aan tegen FCA zondag en
RKDES had KDO als tegenstander.
Dag twee van het Vaneman Toernooi is aanstaande zaterdag 26 augustus. Er wordt weer gespeeld bij
het complex van FC Aalsmeer aan
de Beethovenlaan, aanvang is 19.00
uur. FCA zondag speelt deze avond
tegen RKDES en FCA zaterdag gaat
haar krachten meten tegen KDO.
De ploegen hopen op veel belangstelling. De toegang is gratis.
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van mijn hubbie en die van reisgenoot Iwan, waarbij lekker werd gegeten en (onder veelvuldig Yamas =
proost roepend) gedronken. In het
midden van de twee weken hebben
we een fijne boottocht ondernomen
met privé kapitein en dito matroos.
Santorini is ooit een cirkelvormig eiland geweest en is door vulkaanuitbarstingen uiteengevallen in meerder eilandjes en over de krater, die
zich onder het wateroppervlak bevindt, werd gevaren. Er was op die
dag enorm veel wind, dus het werd
een spannend tripje, inclusief Griekse hapjes en drankjes (hoeveel ben
je aangekomen Miran? hoor ik je
denken. Nou, mensen, om precies
te zijn honderd gram. Je hebt daar
zowat geen honger joh. En dat wijntje zet bij mij geen zoden aan de
dijk, dat heb ik wel gemerkt). De
boottrip werd afgesloten al kijkende naar een van de mooiste zonsondergangen ter wereld. En dat zijn
niet mijn woorden hoor, google het
maar eens. Zo prachtig! Voor de
zonsopgang heb ik een poging gewaagd, maar helaas dat is niet gelukt. Het zetten van de wekker ging
me net iets te ver. Tja, en wat hebben we verder, naast eten, drinken,
lezen, hangen op het strand, zwemmen in de zee en liggen aan het
zwembad, nog meer gedaan? Nou,
mensen kijken, cocktails drinken
(oh shit, weer drinken), wandelen
(van het ene naar het andere terras), winkeltjes in, kletsen en lachen
met onze vakantievriendjes (en dat
hebben we gedaan, hè Dar.. Hoe zal
het zijn met dat stel dat hun verloren
zoon terugzag?)
Kortom, vrij weinig. En daar is vakantie voor. Ik hoor dat mijn wasmachine klaar is voor de volgende
ronde en vanavond eten we gezonde kost. Ober! Oh nee, de pannen
moeten op het vuur. Nu toeleven
naar mijn volgende trip eind september. Dat wordt een weekje Benidorm. De zomerkleding en bikini’s
kunnen dus nog niet worden opgeruimd. Houden jullie ook zo van zon
en vrij zijn? Yamas!

se Bos. Vandaar vertrekt de stoet om
20.15 uur met voorop de boot van
de organisatie. De route gaat over
de Ringvaart richting de Aalsmeerderbrug, daarna weer terug om vervolgens een haag te vormen rond de
watertoren voor de vuurwerkshow,
die om 23.00 uur start.

Bets en Wim
winnen soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag, ook tijdens de vakantie, is
er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30
tot 16.30 uur. Nieuwe leden zijn van
harte welkom, zowel jokeraars als
klaverjassers kunnen aanschuiven.
Op donderdag 17 augustus is het jokeren gewonnen door Bets Teunen
met 26 punten. Op twee is Gerard de
Wit geëindigd met 337 punten en op
drie Trudy Knol met 345 punten. Bij
het klaverjassen was deze week de
hoogste eer voor Wim Buskermolen
Pzn met 5989 punten.
Marry Akse werd met 5093 punten
tweede en Coby van der Linden met
5027 punten derde. Kom gerust eens
kijken. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Bridgeavond bij
‘Onder Ons’
Aalsmeer - Gisteren, woensdag
23 augustus was de feestelijke afsluiting van het zomerbridgen bij
Bridgeclub ‘Onder Ons’ in de studio’s aan de Van Cleeffkade. Er zijn
zes ronden gespeeld en afgesloten
werd met een hapje en een drankje. Ook lid worden? Kom dan eens
kijken tijdens een clubavond op
woensdag. Vanaf 19.00 uur is er wel
iemand die informatie kan geven.
De uitslag van 16 augustus met
deelname door liefst 33 paren. In
de A-lijn: 1e Ariette Tromp en Rogier Kerner 66.67%, 2e Jaap en
Henk Noordhoek 60.07% en 3e Trudy Stokkel en Janny Tates 58.33%.
In de B-lijn: 1e Henny Jooren en Jan
van Zwieten 61.20%, 2e Mien en
Jan Pieter Korenwinder 59.11% en
3e Charlotte van Gool en Mimi Jansen 58.59%.
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Echtpaar zestig jaar gelukkig getrouwd

Bep en Hein van Bemmelen
gaan nog wekelijks kaarten
Aalsmeer - Ze wonen al vijftig jaar
met heel veel plezier in de Julianalaan en al vijftig jaar naast dezelfde buren: Bep en Hein van Bemmelen. Afgelopen maandag 21 augustus was het feest in huis. De dag er
voor was het echtpaar zestig jaar
getrouwd en namens het gemeentebestuur kwam loco-burgemeester Ad Verburg met de trouwakte en
een prachtige bos bloemen langs.
Het echtpaar zorgde voor koffie en
serveerde een prachtige taart. Van
zijne majesteit de Koning heeft het
diamanten paar een gelukwens ontvangen. De eerste tien jaar van hun

trouwen woonden Bep en Hein van
Bemmelen-Verdonk aan de Oosteinderweg. Na hun huwelijk in Leimuiden in het gemeentehuis en in
de kerk kregen ze via werkgever
Maarse & Kroon een woonruimte
aangeboden.
Hein is vier jaar buschauffeur geweest, daarna koos hij voor de veiling, waar hij als chauffeur 14,5 jaar
bij Bloemen Expres heeft gewerkt.
Toen de chauffeurs op het buitenland moesten gaan rijden, koos
Hein voor een heel ander vak. Hij
ging de medicijnen in en was liefst

25 jaar magazijnchef bij een chemisch bedrijf in Amstelveen. “Een
geweldige baan”, zegt hij hierover.
“Het was mijn zaak.” Over het huisje aan de Oosteinderweg heeft Bep
nog een mooi verhaal: “Een katholiek echtpaar had de voorkeur.” Hein
komt uit een streng katholiek gezin,
dus de ‘deal’ was snel beklonken.
“Voor 2 gulden per week hadden we
een prachtig huisje.”
Toen in Oost nieuwe woningen werden gebouwd, werd verhuisd naar
de Julianalaan en daar zijn ze nooit
meer weggegaan. “We hebben geweldige buren hier.” Hein is geboren

in De Hoef en komt uit een gezin
van veertien kinderen. Bep zag het
levenslicht in Bilderdam en had vijf
broers en zussen. Veel te veel, vonden beide, die twee kinderen wel
genoeg vonden. Hun zoon is helaas
op jonge leeftijd overleden, maar
dochter Irene was bij het bezoek
van de loco-burgemeester aanwezig en zorgde samen met haar
pleegkind perfect voor de gasten.
Bep is thuis gebleven tot de kinderen naar school gingen en pakte daarna het werkzame leven weer
op. Ze ging schoonmaken op een
kleuterschool, maar deze ‘ondankbare’ taak hield ze snel voor gezien.
Ze solliciteerde bij tuincentrum Het
Oosten en heeft hier 21 jaar met
heel veel plezier op de afdeling potplanten gewerkt. Bep en Hein zijn
allebei 84 jaar, maar zijn nog bijzonder kwiek. Ze fietsen nog steeds,
hebben vele medailles binnen gehaald door deel te nemen aan fietstochten in heel Nederland.
Dat doen ze niet meer, net als onlangs is besloten de caravan te
gaan verkopen. “Het wordt veel te
zwaar voor ons”, vertelt Hein. “We
hebben er wel prachtige vakanties
mee beleefd”, vult Bep aan. Vooral
de reis naar Normandië staat nog
vers in hun geheugen. “Een prachtig gebied.” De hobby klaverjassen
laten ze absoluut nog niet varen. Ze
zijn fervente kaarters, geen bridgers
(“te moeilijk”) en gaan wekelijks
naar de kaartavonden van Oostend
en Allen Weerbaar. Ook wordt vaak
thuis met vrienden een kaartje gelegd.
Het 60-jarig huwelijksfeest gaat
aanstaande zaterdag 26 augustus met familie en vrienden gevierd
worden. Er zijn nog veel zussen en
broers in leven, dus het wordt vast
een heel gezellig en druk feestje.
Bep en Hein kijken er al naar uit. En
natuurlijk komen ook de buurtjes
feest vieren. Daar delen ze tot slot
al vijftig jaar lief en leed mee. Veel
plezier zaterdag en nog vele gelukkige en gezonde jaren samen!
Door Jacqueline Kristelijn

Omleiding via oude VVA-terrein

Werkzaamheden aan de
Dreef en Zwarteweg

Start fase 2 na braderie en feestweek

Werkzaamheden kruispunt
Zijd- en Weteringstraat
Aalsmeer - De gemeente is bezig
met een reconstructie van de Weteringstraat en Gedempte Sloot. Op 26
juni zijn de werkzaamheden voor fase 1 ter hoogte van de Chrysantenstraat voor het vervangen van de riolering en het herinrichten van de
buitenruimte in de Weteringstraat
gestart. Maandag 11 september
starten de werkzaamheden in de
Weteringstraat voor fase 2. Fase 2
is het gedeelte vanaf de Zijdstraat
tot halverwege de Gedempte Sloot.
Om de oude riolering af te koppelen in de Zijdstraat en de nieuwe
weer aan te sluiten, is het noodzakelijk dat de Zijdstraat op die locatie voor een week volledig wordt afgesloten. Deze afsluiting duurt van

maandag 11 september 07.00 uur tot
en met vrijdag 15 september 18.00
uur. Na deze week gaan de werkzaamheden verder in de Weteringstraat richting de Gedempte Sloot.
Alle winkels in de Zijdstraat en de
markt blijven bereikbaar. De afsluiting in de Zijdstraat geeft overlast
voor het bevoorraden van de winkels in de Zijdstraat. De inwoners
en ondernemers van de Zijdstraat
en de Weteringstraat in fase 2 moeten er voor zorgen dat zij hun voertuig voor maandag 11 september
07.00 uur elders in de wijk hebben
geparkeerd. Dit geldt voor de duur
van de werkzaamheden. Meer informatie staat op de website van de
gemeente Aalsmeer.

Denk mee over duurzaamheid

Verduurzaming is thema
tweede ‘Aalsmeer inzicht’
Aalsmeer - Op woensdag 20 september organiseert de gemeente de
tweede bijeenkomst van ‘Aalsmeer
inzicht’ met als thema: duurzaamheid. Klimaatverandering en groeiende schaarste van grondstoffen
dwingen wereldwijd om maatregelen. Gelukkig groeit het besef dat het
roer om moet, als een leefbare wereld doorgegeven kan worden aan de
volgende generatie. Maar wat betekent dit voor Aalsmeer? Iedereen is
van harte welkom om daarover mee
te denken en te praten. Meld u nu
aan voor de bijeenkomst via www.
aalsmeerinzicht.nl.
Oog voor mens en natuur
Burgemeester Jeroen Nobel: “Duurzaamheid gaat over slimme keuzes
voor de toekomst met oog voor mens,
natuur en economie. Ik hoop dat het
weer een inspirerende bijeenkomst
wordt, waarin deelnemers ideeën op-

doen en nieuwe verbindingen ontstaan. Na een inleiding door duurzaam ondernemer Maurits Groen
vertelt een aantal Aalsmeerse ondernemers en bestuurders, waaronder de MVO manager van Royal Flora Holland, hoe zij bezig zijn met verduurzaming. Daarna gaan wij met elkaar in gesprek over hoe wij duurzamer kunnen werken, wonen en leven
en welke kansen wij voor Aalsmeer
zien. Verduurzaming gaat ons allemaal aan. Daarom nodig ik u allen
uit voor de bijeenkomst op 20 september.”
De gemeente organiseert dit jaar vier
themabijeenkomsten om met inwoners en ondernemers de toekomst
te verkennen. De eerste bijeenkomst
over technologie en innovatie werd
ingeleid door futuroloog Wim de
Ridder. De spreker van deze bijeenkomst, Maurits Groen, is expert op

Aalsmeer - De werkzaamheden
aan de Dreef en de Zwarteweg
gaan binnenkort van start. De komende week zijn er al wat voorbereidende werkzaamheden bij de rotonde. De tijdelijke bouwweg op
het voormalige VVA-terrein is bijna gereed voor gebruik. De bouwweg gaat ook gebruikt worden als
omleidingsweg voor het verkeer op
de Dreef en de Zwarteweg. Er gaan
namelijk onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden aan de kabels en leidingen aan de Dreef en
bij de rotonde. Hiervoor wordt het
verkeer omgeleid via de bouwweg
over het VVA-terrein. De in- en uit-

ritten van de bouwweg komen aan
de Dreef recht tegenover de Waterhoenstraat en aan de Zwarteweg, schuin tegenover de inrit van
de brandweer. Met bebording zal de
omleiding worden aangegeven. De
aannemer is Boogaard BV uit Nieuw
Vennep, die ook al op het VVA-terrein aan de gang is.
De totale werkzaamheden zullen tot
medio november gaan duren. De
omleiding zal volgens de planning
vanaf 4 september van kracht zijn.
De buslijnen 172 en 340 van Connexxion rijden een aangepaste route. Kijk voor meer informatie op de
site van Connexxion.

Navigatiesystemen
uit auto’s weg
Aalsmeer - Op woensdag 16 augustus is tussen één uur ’s nachts
en half tien in de ochtend ingebroken in een auto in Schoorsteen. De dieven zijn er vandoor gegaan met het navigatiesysteem. In de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 augustus is
een eigenaar van een in de Weteringstraat geparkeerde auto de
dupe geworden van inbraak. Een
ruit van de auto is ingeslagen. De
dieven hebben het navigatiesysteem gestolen, evenals een geheugenkaart en een zonnebril.

Mailtjes over
boetes zijn vals!
Aalsmeer - De politie heeft al diverse verontrustende telefoontjes
gehad van inwoners over via de
mail gekregen boetes. In de mail
wordt veelal aangegeven dat de
bestuurder te hard gereden heeft
en een forse boete moet betalen.
Zo’n drie dagen later volgt een
tweede mail dat de bekeuring
verhoogd is vanwege wanbetaling. Het gaat hier om valse mailtjes. Het CJIB stuurt geen bekeuringen via mail en gebruikt zeker
geen .com mailadres. Negeren
dus, de prullenbak in is de beste oplossing.

Kentekenplaten
gestolen
Kudelstaart - In de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 augustus
zijn van twee bestelbusjes de kentekenplaten gestolen. De bestelauto, die geparkeerd stond in de Copernicusstraat, heeft het kenteken
2-VND-19. De andere bestelwagen
was neergezet in de Einsteinstraat.
Dit kenteken is V-313-BZ.

Winkeldief
betrapt
Aalsmeer - Op dinsdag 15 augustus is rond half vier in de
middag een winkeldief op heterdaad betrapt in een bedrijf
op het Praamplein. De 36-jarige
man zonder vaste woon- of verblijfplaats dacht de winkel ongemerkt te kunnen verlaten met allerlei artikelen onder zijn kleding.
De man had voor zo’n 80 euro geshopt. De dief is door het personeel overgedragen aan agenten,
die hem meegenomen hebben
voor verhoor. De 36-jarige heeft
bekend en verklaarde de goederen gestolen te hebben omdat
hij anders niet genoeg geld had
om terug te gaan naar Polen. Hij
heeft een boete gekregen en een
dagvaarding.

Inbraak woning
mislukt
Kudelstaart - In de avond of
nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 augustus is geprobeerd
in te breken in een woning in de
Proosdijstraat. De dieven hadden
een raam van de bijkeuken open
gebroken om binnen te komen.
Daarna wachtte nog de toegang
tot het huis. Mogelijk zijn de dieven gestoord bij de ‘klus’. Het is in
ieder geval niet gelukt op de woning te betreden.

Bromfietsster
ten val
Aalsmeer - Op dinsdag 15 augustus om vier uur in de middag
heeft een ongeval plaatsgevonden op de Hornweg. Een 59-jarige bromfietsster uit Nieuw-Vennep schrok van een auto die van
een terrein afreed, remde flink af
en kwam ten val. De bestuurster
raakte licht gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.
De auto werd bestuurd door een
24-jarige Aalsmeerder.

Ongeluk met brandweerwagen
Schiphol-Rijk - Op maandag 21
augustus aan het einde van de middag is een ongeluk gebeurd op
het kruispunt van de N201 met de
Cargo Entrance bij Schiphol-Rijk.
Brandweerlieden die onderweg waren naar een ongeval, zijn zelf gecrasht. De brandweerwagen kwam
in botsing met een personenauto.
De auto raakte zwaar beschadigd.
De automobilist zat bekneld in zijn

voertuig. De brandweer heeft het
dak van de auto open geknipt om
hem te bevrijden. De bestuurder is
voor medische zorg naar het ziekenhuis gebracht.
De betrokken brandweermannen
zijn ongedeerd gebleven. Door het
ongeluk is de N201 enige tijd voor
onderzoek en berging afgesloten
geweest.
Foto: Marco Carels

Redding zeiler door leden
van De Residentie
Rijsenhout - Het bericht eind juli in de krant over de redding op de
Ringvaart door de brandweer verdient een aanvulling. Op dinsdag
25 juli zagen twee leden van vereniging De Residentie vanaf haven De
Stormvogel een omgeslagen zeilboot en een zeiler in de problemen.
Direct zijn de leden met de pont
van de jachthaven naar de zeilboot gevaren en hebben de drenkeling aan boord genomen en naar
de haven gebracht. Tevens hebben
zij de zeilboot geborgen. Pas daar-

na is de brandweer in actie gekomen en hebben de drenkeling met
de brandweerboot naar de overkant
gebracht en overgedragen ter controle aan de ambulancemedewerkers.
De brandweer heeft weliswaar hulp
geboden, maar de twee alerte leden
van De Residentie verdienen het
om in het zonnetje gezet te worden.
Dankzij hun snelle actie is de zeiler
gered en heeft dit angstige avontuur
overleefd.
Top gedaan, mannen!

het gebied duurzaamheid. Hij staat al
jaren in de ‘Duurzame top 100’ van
Trouw en is onder andere bekend
van de programma’s ‘Vroege Vogels’
en ‘Puur Natuur’. Ook was hij betrokken bij het eerste Nationaal Milieubeleidsplan, wist hij Al Gore diverse
malen naar Nederland te halen en is
hij mede-oprichter van WakaWaka.
Volgens Groen is drastisch ingrijpen
nodig om ‘echte’ rampen te voorkomen.

rinzicht.nl of de facebookpagina van
Aalsmeer inzicht en hoor hoe Piet
Briët van Royal Flora Holland, Harry Stokman van Direct Current, Frans
Huissen van Aalsmeervoorelkaar en
Angeline Kierkels van de Meerlanden met verduurzaming bezig zijn.
Meld u nu aan voor de bijeenkomst
op 20 september en vul ook alvast de
korte enquête in op www.aalsmeerinzicht.nl. De avond wordt afgesloten met een drankje. De bijeenkomst
is in het Wellantcollege De Groenstrook aan de Jac. P. Thijsselaan 18
en begint 20 september om 19.30 uur

Filmpjes
Bekijk de filmpjes op www.aalsmee-

Nieuwe vrijwilligers welkom

Maandag oefenavond voor
leden brandweer Aalsmeer
Aalsmeer - Na een korte vakantie komen de leden van het vrijwillige brandweerkorps Aalsmeer iedere maandag bijeen voor de wekelijkse oefenavond. Vorige week
zijn de putten aan de Lakenblekerstraat gecontroleerd en is onder andere geoefend met de dompelpomp
die op de tankautospuit aanwezig
is. Afgelopen maandag 21 augustus zijn de heren en dames weer in
groepen op pad gegaan.
Twee van deze groepen bleven
‘thuis’ bij de kazerne aan de Zwarteweg. Er werd geoefend met de takelwagen en een auto is volledig
open gemaakt. Bij een ongeval gebeurt het nogal eens dat het voer-

tuig open gezaagd moet worden
om een bekneld persoon te bevrijden. Belangrijk dus om dit snel en
professioneel te kunnen uitvoeren.
Overigens diep respect voor alle leden van het korps, er zijn heel veel
certificaten en diploma’s nodig om
alle ‘klussen’ uit te mogen voeren en
deze cursussen en oefeningen doen
zij vrijwillig om de veiligheid van alle
inwoners te waarborgen. Top!
Het korps hoopt wel snel nieuwe
collega’s welkom te mogen heten.
Een intensieve, maar dankbare vrijwilligersbaan! Iets voor jou (man/
vrouw)? Kijk voor meer informatie
op de website www.vrijwilligerbijdebrandweer.nl.
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Opsteker na pechreeks

Voetbalsters en keepsters welkom

Kunststukje Nils Eekhoff
in profklassieker: Elfde
Rijsenhout - Als 19-jarige ‘rookie’
voor de eerste keer een echte ééndaagse profkoers uitrijden en meteen de elfde prijs meepakken. Wielrenner Nils Eekhoff deed het afgelopen vrijdag in de Veenendaal-Veenendaal Classic. ‘Indrukwekkend’,
noemde ploegleider Rudi Kemna de
prestatie op de website van Team
Sunweb. De ambitieuze renner uit
Rijsenhout was na afloop ook wel
tevreden.
“Toch was ik liever tiende geworden.
Dat staat een stuk mooier.” Voor Nils
Eekhoff was het volwaardig kunnen meestrijden met gerenommeerde beroepsrenners een welkome
opsteker na een periode met zware valpartijen en materiaalpech. In
de Tour Alsace en de Tour de l’Ain
moest hij daardoor opgeven. In Veenendaal droeg hij de gevolgen van
de stuiterpartijen nog met zich mee.
Gestart met pijnlijke ribben kreeg hij
onderweg ook nog last van rugpijnen. Maar zijn benen draaiden heel
goed rond.
Energie
Toen de groep in de slotfase van de
bijna 200 kilometer lange race door
Gelderland in stukken brak zat Nils
Eekhoff net achter de breuk. In eerste instantie prima geholpen door
ploeggenoten en vervolgens op eigen kracht, wist hij als enige de
kloof met de op topsnelheid rijden-

de, dertig renners tellende kopgroep nog te dichten, een kunststukje. In de finishstraat had hij zelfs
een restje energie over om te kunnen meestrijden met de erkende
sprinters. De Sloveen Luka Mezgec
won de wedstrijd, direct gevolgd
door de Nederlanders Wouter Wippert, Moreno Hofland en Lars Boom.
De race werd gereden met een gemiddelde snelheid van 45 kilometer
per uur. Er waren 157 deelnemers
van start gegaan. Nils Eekhoff was
in Veenendaal de eerst aankomende
renner jonger dan 23 jaar. Met zijn
elfde plaats in de uitslag scoorde
hij bovendien punten voor de UCIworldranking. Daarin is hij nu met
stip binnen gekomen in de top duizend. Komende zaterdag start het
talent uit Rijsenhout met zijn Opleidingsteam Sunweb in de tweedaagse Ronde van Midden-Nederland,
een wedstrijd voor semiprofs met
start en finish in Utrecht-Oost.
Actief
Aalsmeerder Leon Buijs eindigde zondag als 38ste in de Omloop
van de Vlaamse Gewesten, een UCIkoers voor junioren met start en finish in het Belgische Wuustwezel.
Buijs, die zich in de openingsfase van de 125 kilometer lange selectieve race zeer actief toonde, finishte na 21 koplopers in het eerste peloton.

Nils Eekhoff (uiterst links) in de eindsprint van de door Luka Mezgec gewonnen wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal. Foto @TeamSunweb

Zaalvoetballen bij RKDES

Oceanus 2 wint Lucassentrofee in Het Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 19
augustus was het weer zover. Het
jaarlijkse waterpolotoernooi werd
gehouden in Het Oosterbad. Op een
zeer sportieve manier gaan teams
de strijd aan om de Lucassen trofee.
Dit jaar waren er twee volwaardige
teams, die hun krachten en talenten
gingen tonen.
Sportief, maar ook hard werd er ge-

streden en de scheidsrechter had
veel te fluiten.
In het mooie Oosterbad-water van
20 graden hielden de stoere mannen het toch ruim een uur uit en
toen wist iedereen zeker dat dit jaar
Oceanus 2 de beker mee naar huis
mocht nemen. Het was een oergezellige en sportieve middag.
Foto: www.kicksfotos.nl

15 Medailles voor springers
SV Omnia in Duitsland
Aalsmeer - Een klein deel van de
wedstrijdselectie trampolinespringen van SV Omnia 2000 onderbrak
de zomervakantie even voor een
kleine, leuke internationale wedstrijd in Duitsland. Ook een aantal oud-springers en gastspringers
reisden mee met ‘meester Rien’
naar de offene Rheinhessenmeisterschaften in Hechtsheim. Het was
een geslaagd en sportief weekend
waarbij de springers in totaal maar
liefst vijftien medailles wisten te behalen.
Goud was er voor Duncan Lemstra,
Marlies Kok, Janou van Beek en

Jessy Mulhuyzen. Zilver voor Teun
van de Schilden, Lucinda de Graaff,
Casper Dokter en Amber Rademaker. En brons voor Fenno van Beek,
Boris Claus en Muriël Coppens. Ook
de springers die niet op het podium
eindigden hebben mooie prestaties
geleverd die veel beloven voor het
aankomende seizoen.
De wedstrijd was een groot succes
dankzij de organisatie en begeleiding van SV Omnia-erelid Rien de
Ruiter, de juryleden die zich de hele
dag ingezet hebben voor de club en
alle enthousiaste ouders die meegereisd waren. Allen dank daarvoor.

De bal rolt weer, ook bij
Walking Football
Wie mee wil doen kleedt zich sportief en trekt een paar sportschoenen aan.
De groep heeft een gastvrije ontvangst bij FC Aalsmeer, maar is niet
aan deze vereniging gebonden. Tussen de lijnen zijn spelers te zien
die ooit op uiteenlopende niveau’s
bij diverse clubs hebben gevoetbald. Alleen oud-RKAV’ers ontbreken nog. Ook zij worden met open
armen ontvangen. Wie belangstelling heeft voor een ontspannen partijtje voetbal kan eerst even komen
kijken of - beter nog - meteen op
proef meedoen.
Het Walking Football in Aalsmeer is
een initiatief van Ben van den Ham
en Bram Landzaat. Meer informatie
via bramlandzaat@outlook.com.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Comb. van Leeuwen en
van Grieken wint vlucht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
19 augustus was de eerste Natour
vlucht vanuit het Belgische/Nederlandse Minderhout. Minderhout
schijnt een Belgisch en Nederlands
grondgebied te zijn, maar dat is niet
bij iedereen bekend. Na de nodige regen en onweersbuien vrijdagavond en zaterdagmorgen, konden
de duiven in Minderhout om 10.05
uur in vrijheid gesteld worden en
met een harde WZW wind huiswaarts keren.
Om 11.08.31 uur landde de 13-937
op het hok aan de Aalsmeerderweg en met een gemiddelde snelheid van 1523,028 meter per minuut
(91,4 kilometer per uur) was deze de
snelste van de vereniging. John van
Duren uit Amstelveen werd tweede, en Cees van Vliet uit Kudelstaart
werd derde.

Zondag in Sportcentrum Houten

Strijd om Supercup met
handballers van FIQAS
Aalsmeer - Niet alleen voetbal is
populair in Aalsmeer. Ook handbal
heeft veel inwoners in de ban. Met
een vereniging als FIQAS, die hard
aan de weg timmert om handbal
meer in de schijnwerpers te zetten,
begrijpelijk en overigens met goede resultaten. Op zondag 27 augustus kunnen handballiefhebbers hun
hart weer ophalen. Er wacht een belangrijk toernooi.
In Sportcentrum Houten vindt deze dag de strijd om de Supercup
plaats. Prolongeren VOC Amsterdam en Limburg Lions hun overwinning of nemen Tophandbal Dalfsen en FIQAS Aalsmeer de be-

kers in ontvangst? De eerste wedstrijd (Amsterdam tegen Dalfsen)
is om 14.00 uur. Om 17.00 uur start
het treffen tussen Aalsmeer en Limburg. Spannend. Wie weet toch nog
een prijs voor de heren van handbal
Aalsmeer. Er wordt, ondanks de vakantie, hard getraind. In het nieuwe
seizoen overigens onder leiding van
een nieuwe trainer. Bert Brouwer is
hiervoor gecontracteerd.
Uiteraard hopen de heren van FIQAS Aalsmeer tijdens de Supercup
op 27 augustus op massale steun
van hun plaatsgenoten. Ben jij/u erbij? Kaarten reserveren kan via de
website www.supercup-handbal.nl.

of keepster (leeftijd 18 tot 60 jaar)
die dit leest en denkt misschien is
dit spelletje ook wat voor mij? Dan
kun je voor vrijdagavond 1 september je schoenen opzoeken en vrijblijvend mee komen doen. Deze
avond wordt een oefenwedstrijd gespeeld om het seizoen te openen.
De aanvang is 19.30 uur, dus kom
om 19.15 uur naar de Proosdijhal in
Kudelstaart.
Na afloop wordt met elkaar besproken of je lid wilt/kunt worden van
RKDES en of er plek is in één van
de teams.
Momenteel zijn er genoeg speelsters voor drie teams, maar bij meer
belangstellenden is het mogelijk om
een vierde team op te starten. Wil
je toch liever eerst wat meer informatie? Bel dan of stuur een bericht
naar 06-23682404 (Lianne).

Wedstrijdselectie trampolinespringen

Nieuwe spelers welkom!

Aalsmeer - Na de zomerstop strekken ook de liefhebbers van het Walking Football weer de benen. Komende woensdag 30 augustus is
om 10.00 uur op het FC Aalsmeerterrein aan de Beethovenlaan de aftrap van een nieuw seizoen. Liefhebbers van ongeveer zestig jaar en
ouder kunnen zich nog steeds aansluiten bij de enthousiaste groep.
Walking Football is een speelse
voetbalvorm waarbij het plezier en
het sociale contact voorop staan.
Na afloop volgt, voor wie dat wil,
een gezellige nababbel in de kantine. Walking Football lijkt veel op
een milde vorm van pleintjesvoetbal. Hardlopen en de bal hoog spelen zijn echter taboe. Er wordt in
Aalsmeer gespeeld op kunstgras.

Kudelstaart - Zo vaak berichten de
zaalvoetbal-dames van RKDES niet
over hun prestaties in de plaatselijke krant, maar toch zijn er drie dames zaalteams van RKDES uit Kudelstaart al heel veel jaren actief
in de KNVB competitie. De dames
spelen gemiddeld eens per week
op wisselende avonden van maandag tot en met vrijdag en de thuiswedstrijden vaak op vrijdagavond in
de Proosdijhal. Zaalvoetbal wordt
gespeeld met één keepster en vier
veldspeelsters. Er mag doorlopend
gewisseld worden. En na afloop
(ook wanneer er verloren is) proberen de dames de gezelligheid in de
kantine voort te zetten.
Natuurlijk is prestatie belangrijk,
maar plezier in het voetbalspelletje
staat voorop. Ben jij een beginnende of ervaren senioren voetbalster

De uitslag van de vlucht Minderhout
met 719 duiven en 17 deelnemers:
1. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
2. J.H. van Duren Amstelveen
3. C. van Vliet Kudelstaart
4. Gerard & Lies v.d. Bergen
Kudelstaart
5. L. v.d. Sluis Uithoorn
6. W. Wijfje De Kwakel
7. E. Wiersma Amstelveen
8. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
9. M. de Block Aalsmeer
10. J. Vijfhuizen De Kwakel
11. Comb. van Ackooy Hoofddorp
12. D. Baars Kudelstaart
13. A.J. van Belzen Kudelstaart
14. A. v.d. Wie Aalsmeer
15 Th. v.d. Wie Aalsmeer
16. Darek Jachowski Mijdrecht
17. J.A. van Dijk Aalsmeer
Eindstand Midfond
(Midden afstand).
Onaangewezen:
1. J.H. van Duren
2. C. van Vliet
3. J. Vijfhuizen
4. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken

5. L. v.d. Sluis
6. Gerard & Lies v.d. Bergen
7. P. v.d. Meijden
8. A.J. van Belzen
9. Comb. van Ackooy
10. W. Wijfje
11. Darek Jachowski
12. A. v.d. Wie
13. Mevr. D. de Klerk
14. Comb. Baas & Berg
15. D. Baars
16. Tim Rewijk
17. J.A. van Dijk
18. Th. v.d. Wie
19. E. Wiersma
Aangewezen:
1. L. v.d. Sluis
2. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
3. J.H. van Duren
4. J. Vijfhuizen
5. A.J. van Belzen
6. W. Wijfje
7. C. van Vliet
8. Comb. van Ackooy
9. P. v.d. Meijden
10. A. v.d. Wie
11. Gerard & Lies v.d. Bergen
12. D. Baars
13. Mevr. D. de Klerk
14. Th. v.d. Wie
15. Comb. Baas & Berg
16. Darek Jachowski
17. Tim Rewijk
De winnaars van Minderhout.

Waterski vereniging viert
veertig jarig bestaan
Aalsmeer - Waterski vereniging
Aalsmeer bestaat 40 jaar! De club is
opgericht in 1977 en is nog steeds
in volle bloei. Het bestuur wil alle leden en oud-leden en bestuurders
alsmede adverteerders en sponsors
van harte uitnodigen om dit heuglijke feit te komen vieren op zaterdag 2 september. Van 9.00 tot 17.00
uur is het clubhuis op Surfeiland
Vrouwentroost aan de Kudelstaartseweg open en zijn belangstellenden welkom voor koffie met gebak.
Ook staat een wakeboard clinic op
het programma. Het feestje wordt
besloten met een barbecue en natuurlijk is er ’s avonds de verlichte
botenshow en het vuurwerkspektakel. Het wordt op prijs gesteld als
belangstellenden hun komst via de
mail laten weten. Voor de barbecue
is het noodzakelijk om van te voren
aan te melden. Dit kan via:
info@wsva.nl.

digd door twee dames op het onderdeel slalom. De omstandigheden
waren moeilijk door een harde wind
die vanaf de zijkant op de slalombaan stond. Ondanks dat behaalde
Belinda Boekee de derde plaats bij
de dames 35+ en Karin Copini eindigde op de vierde plaats. WSVA is
bijzonder trots op dit resultaat. Hopelijk kan voor 2018 het waterskiteam worden uitgebreid met heren
en jeugd om zo nog meer medailles
naar Aalsmeer te krijgen.

Brons Tijdens NK Waterskiën
Afgelopen weekend vond in Maurik het Nederlands Kampioenschap
waterskiën plaats. Waterskivereniging Aalsmeer werd vertegenwoor-

Iedere maandag in Studio’s Aalsmeer

Start winterseizoen van
bridgeclub ‘t Rondje
Aalsmeer - Maandagavond 4 september gaan de gezellige bridgeavonden van Bridgeclub ’t Rondje weer van start. De competitieavonden zijn iedere maandag vanaf 19.30 uur in Studio’s Aalsmeer,
ingang Van Cleeffkade, een royale
en vriendelijke locatie. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Lijkt het

u leuk om mee te bridgen? Aarzel
niet en meld u aan. Voor meer informatie kunt u kijken op de website http://www.rondjeaalsmeer.edicypages.com. Voor inlichtingen kan
gebeld worden naar Ingrid Smit via
327300 of 06-49192218. Nieuwe leden kunnen zich hier ook aanmelden.

Klaverjassen bij
de Geluksvogels

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub de Geluksvogels. Het hele jaar
door wordt er gekaart op de woensdagavond in het Dorpshuis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur. Op 16 augustus is het klaverjassen gewonnen door Theo Roeleveld met 5482
punten. Op twee Marry Akse met
5222 punten, Jan Raadschelders
werd derde met 5220 punten.mDe
poedelprijs was deze week voor
Jaap Streefkerk met 3876 punten.

Aalsmeer - Komende vrijdag 25 augustus is er weer koppelkaarten bij
Buurtvereniging Hornmeer. Iedereen
is van harte welkom. Aanvang is 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Adres;
Dreef 1, voormalige VVA kantine. Het
koppelkaarten op vrijdag 18 augustus
is gewonnen door Ben Blom en Bert
van de Jagt met 5303 punten. Op twee
Cees Lof en Carla van Nieuwkerk met
5066 punten en op drie Chris van Wijhe en Frits de Jong met 4931 punten.
De poedelprijs was voor Corry Durieux
en Tonny Favie met 3520 punten.
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Meerbode tuinen- & dierenwedstrijd
Twee broertjes,
dikke vriendjes
Aalsmeer - “Dit zijn Max en Mila, twee broertjes uit één nest.
Het zijn ook nog dikke vriendjes. Samen buiten spelen en

Diesel boom in
Rijsenhout - “Mijn naam is Diesel en ik vind het heerlijk om
langs de slootkanten te struinen.
Als er een hond op mij af komt
rennen klim ik gauw in een knot-

daarna even elkaars oren wassen. Hoe lief.”
Jan Hofman

wilg langs de waterkant. Vanaf
hier kan ik alles mooi in de gaten
houden.”
Foto: Ruud Meijer

Zin in een reisje
Kudelstaart - “Onze Ot kruipt
het liefst in allerlei kleine doosjes, bakjes, tassen en potten,
zoals alle katten doen. Maar dit

keer had hij wel zin in een reisje.
Waar hij heen wil? Het maakt hem
niet uit, als hij maar lekker ligt.”
Ina Verheul

Egels in de tuin
Aalsmeer - “Egels in de wijk
Nieuw Oosteinde zijn schaars.
Wij hebben ervoor gekomen
om onze tuin niet helemaal te
betegelen, zodat de egels een

Nijlgans in sloot Vlinderwijk
Aalsmeer - “Deze prachtige
nijlgans verblijft al enige tijd
met zijn familie in de sloten van
Vlinderwijk. Een plaatje, vindt
u niet? De oude Egyptenaren
beschouwden de nijlgans als
een heilig dier. Dat is niet zo

nieuw thuis hebben. Sinds een
paar weken hebben we een
‘bronstig’ egelpaar. Het mannetje maakt flink geluid.”
Joke van Hest-Soede

verwonderlijk, het is een heel
mooi dier met een roze snavel,
de karakteristieke ronde vlek
om de ogen en zijn mooie lichtbruine en zwarte (staart)veren.
Rhea Stuur

Libelle vangt vliegjes
Aalsmeer - “Bijna iedere avond
zit deze Libelle op een tonkinstok in mijn tuin. Als er een klein
vliegje langs komt vangt hij het.
Als het vliegje opgegeten is

wacht de Libelle op de volgende. Alles gaat heel snel dus je
moet goed kijken.”
Jan en Hennie Jooren

Reiger is kind aan huis
Aalsmeer - “Dit is Chillie de
driepoot, hij doet altijd een
schaapje na, (mekkeren) als hij
zijn grote vriend Richard weer
is naar binnen ziet gluren. Ries
is de huisreiger, die ons allemaal erg interessant vindt, El-

Prachtige oogst dit jaar
Aalsmeer - Dit is een foto van
onze perenboom. Helaas geen
peer te bekennen dit jaar. Maar
tijdens het wieden van de tuin
zag mijn man dit! Niet duidelijk
wat het nou voor beestjes waren. We belden een bedrijf dat
ons eerder hielp met het verwijderen van een wespennest.
Maar die meneer wist wel zeker dat met de beschrijving die

we gaven het geen wespen zouden zijn. Hij adviseerde een imker te bellen en gaf ons een telefoonnummer. Deze man, die
ook les geeft aan imkers heeft
met zijn leerling de hele zwerm
bijen in een speciale kist meegenomen en was er blij mee.
Wat een prachtige oogst in ons
perenboompje dit jaar.
Familie Pecht

ke keer weer genieten van deze
ondeugende reiger. Hij is kind
aan huis en kan intussen wel
een youtube kanaal beginnen
met al m’n filmpjes en foto’s.”
Jacco de Jong

Max zwemt graag
Rijsenhout - “Mijn naam is
Max. Dagelijks gaat mijn baas
Marco Pecht met mij wandelen in het Haarlemmermeersebos. Als Golden Retriever moet

ik natuurlijk even lekker zwemmen en dat mag gelukkig van
mijn baas.”
Foto: buurman Ruud Meijer

Zonnebloemen zijn zooo groot

Allemaal tegelijk
Aalsmeer - “Ik zeg floxen.
De planten bloeien allemaal

tegelijk!”
Nels de Vries

Noxxie is dol op de tuin
Aalsmeer - “Wij hebben onze pup Noxxie zaterdag opgehaald en mag vanaf nu bij ons in
Aalsmeer wonen. Zij is net als ik
gek op de tuin. Helaas vindt mijn
bloemborder dit iets minder leuk.

Voor de zomer hebben we onze tuin opgeknapt en hier kan
Noxxie naar hartenlust spelen,
maar niet meer in de bloemenborder.”
Hanneke Ubink

Katootje is dol op water
Aalsmeer - “Dit is Katootje, een
bruine labrador die dol op water is. Zodra ze in de buurt van
het meertje komt, gaat ze lekker
zwemmen en loopt lekker langs
de kant te smullen van gras en

duikt ze nog wel eens een lekkere plantenwortel op. Of wat dacht
je van deze: Katootje en kat Buster uitgeteld na een potje voetval?
Elvira

Aalsmeer - “Samen met mijn
papa heb ik zonnebloem zaadjes gekweekt. Eerst waren de
plantjes heel klein. Maar nu
door de zon en de regen zijn
onze zonnebloemen goed ge-

groeid. Kijk maar, ik laat zien
hoe groot ze zijn. Namelijk
zoooo groot! Zonnige groetjes van Lieke van der Meer (1
jaar).”
Tim en Jacqueline van der Meer

